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              والد إخناتون   :                      الملك أمنحوتب الثالث  - ١

              والدة إخناتون   :                                    الملكة تى  - ٢

        إخناتون   :                             أمنحوتب الرابع  - ٣

                    الملكة زوجة إخناتون   :                                      نفرتيتى  - ٤

      لجيوش      قائد ا   :                                حور محب  - ٥

               كبير كهنة آمون   :                                   بتاح موس  - ٦

               كبير كهنة أتون   :                                   مرى رع  - ٧

               كبير المهندسين   :                                            بيك  - ٨

       تظهـر                   شخصية خياليـة     :                                         الحكيم  - ٩

   ..                  ألخناتون من وقت الخر



                      الوزير فى عهد إخناتون   :                               نخت باآتون  -  ١٠

                         الوزير فى عهد أمنحوتب       :                                 رع موس  -  ١١

       الثالث

             ثـم أمـين       ..            عبد خيتى      :                            تيتو               -  ١٢

                     القصر فى عهد إخناتون

              مربية إخناتون   :                                        تاى  -  ١٣

              فى معبد آمون    :                              كاتم األسرار  -  ١٤

             فى معبد آمون   :                  ) ٢ ( ، ) ١ (     كاهن   -  ١٥

             اح       كاهن فت  -  ١٦

        كاهن رع -    ١٧

        القربان   :                                         الشاب  -  ١٨

            ملك ميتانى    :                                           دوشرتا  -  ١٩



       )      ٣ ( ، ) ٢ ( ، ) ١ (    رجل   -  ٢٠

  ) ٢ ( ، ) ١ (      إمراة -  ٢١

  ) ٣ ( ، ) ٢ ( ، ) ١ (       الحراس -  ٢١

       ...                   شخصيات ثانوية أخرى  -  ٢٢

 

 

 

 

 

 

 

 



        إلـى      ١٣٦٥                               حكم إخناتون مصر فى الفترة مـن    ( 

       وأهـم     ..          عامـا    ٣٤                       مات عن عمر ينـاهز       و   )   م .    ق     ١٣٥٨

   ..                              السـالم بمفهومـه األشـمل          ..                          دعاواه السالم ال الحرب     

                             وهو مانتلمسه داخـل هـذا         ..                             السالم فى الداخل والخارج     

    ..)    النص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

     يجلس   "                أمنحوتب الثالث   "                          القصر الملكى فى طيبة       ( 

   رع    "         والـوزير   "     تـى  "                                على كرسى العرش وبجواره زوجتـه   

   ..                                                    ، وعلى مقربة منهما يجلس ملك ميتانى وحاشيته           "    موس

                                                          يفتح الستار على استعراض غنائى راقص يعبر عن فرحـة          

            وبالهـدايا    "         دوشـرتا  "                     بزيارة ملك ميتانى      "                أمنحوتب الثالث  "

  "                                                                الكثيرة التى جاء بها تبدو السعادة ظـاهرة علـى وجـه             

    راض                                    ومن وقت ألخر تداعبه فتيات األستع       "                أمنحوتب الثالث 

                           مع إنتهاء الغناء يصـفق          " ..   تى "                           مما يسبب مضايقه الملكة     

      "...)  تى "                الجميع فيما عدا 

   صح   ..            مش عاجبينك    ")   تى "  ل  ( :                       أمنحوتب الثالث

                   إنت إللى مش عاجبنى  )      هامسه ( :           تى

                                 ضاحكا بسخرية وملتفتـا لملـك        (  :                     أمنحوتب الثالث  

     أملى    ..                   أهال بضيفى العزيز    )       ميتانى

                         جميلة دية تفضل موجوده               العالقات ال 

   ..            بينا على طول



                                موالى أمنحوتب الثالث ملك مصر        :                             دوشرتا

                                        كلنا خدامك  دا مفيش والية فى آسيا        

   ..                              إال وبتدين لمصر بالعرفان والوالء

                                  إذا كان كالمك صحيح يـا ملـك           :                                 تى

                                      ميتانى تفسر بإيه ثـورات التحـرر       

  ت                                   إللى موجوده فـى كـل الواليـا       

   ..               المصرية فى آسيا

                              مفــيش ثــورات وال حاجــة يــا    :                           دوشرتا

                       دى مجرد خالفات بسيطة       ..      موالتى

                                  بين األمراء المصريين وبين شعوب     

                                      والياتهم ، وأنا على إستعداد إلخماد      

                                    أى ثوره أو فض أى خالف إذا أذن        

  .                لى موالى ملك مصر 

                                    أنا واثق من والئـك لمصـر يـا            :                 أمنحوتب الثالث

   ا      دوشرت

                                يسمحلى مـوالى قبـل الرجـوع          :                         دوشرتا

                                     لبالدى إنه يقبـل مجموعـة بنـات        

                                  اإلستعراض جوارى وإنه يقبل كمان     



                                  األميــره كيلوجيبــا بنتــى زوجــة 

              لشخصكم الكريم

                           يكون ليـا الشـرف يـا         )      داخله (   :                         كيلوجيبا

      موالى 

   ..              شكرا يا دوشرتا  )        يتفحصها (   :                أمنحوتب الثالث 

                                    أما عن العبيد يا موالى أرسـلهم          :                         دوشرتا

                                 لجاللتكم ملك خيتا، ووصى شخصكم     

                                       الكريم بعبد مـنهم ذكـى، قـوى ،         

                                 وفــارس يجيــد الطعــان بالســيف 

                                     والرمى بالنبـال والرمـاح إسـمه       

    "..    تيتو "

                        أتمنى أكون عند حسن ظن     )     داخال (   :                               تيتو

   ..        موالى بيا

            ه يا راجل                            إشكر لى ملك خيتا وقول       :                 أمنحوتب الثالث  

                                     مملكة خيتا بجاللة قدرها ما فيهاش      

    ..          إال العبيد

ــبة (   :                                 تى ــره )       غاض ــون   ..        ش                  ..        مجن

  )    تخرج  ( 



  ؟   ..                 موالتى بتقول حاجة   :                             دوشرتا

                                   أل ما تاخدش فى بالـك دى بـس           :                    أمنحوتب الثالث  

                                     قلقانه بسبب شرود إبننا أمنحوتـب      

   ..      الرابع

                                      ها أبلغ رسالتك الكريمة لملك خيتا        :                              دوشرتا

                                       وقبل ما يمر فصل الصيف ها تكون          

                                 حسناوات خيتا مشـرفين قصـركم      

                         يسمحلى مـوالى دلـوقتى        ..       الكريم

   ..             بالرجوع لبالدى

   ..       يا وزير  :                   أمنحوتب الثالث   

          أمر موالى    :                         رع موس

                                    جهز الهـدايا والركايـب للملـك          :                  أمنحوتب الثالث   

                              وما تسيبوش إال لما يخـرج           دوشرتا

            من حدود مصر

   ..                          شكرا علـى الضـيافة      )     خارجا (   :                             دوشرتا

                                     تحياتى للملكة تـى ولشـعب مصـر        

   ..      الكريم



       يخـرج       .. (                         مع السالمة يا دوشـرتا      :                  أمنحوتب الثالث   

                  يتبعه الوزير رع      ..                  دوشرتا وحاشيته   

                                    موس والذى يستوقفه الملـك قبـل       

     .. )      خروجه 

       رع موس  :      ث               امنحوتب الثال

  ؟  ..                   فيه حاجة يا موالى  :                رع موس        

                                   كالم الملكة عن الثورات فى أسيا         :                 امنحوتب الثالث  

                        قلقنى أكتر ردود دوشرتا 

   ؟   ..                  تأمر بإيه يا موالى    :               رع موس        

                                   جهز حمله وأأمرها بالمسير وراكم        :                 أمنحوتب الثالث  

                                   بمسافة نص يوم، وبمجرد ما توصل      

                            وشرتا لحدود مصـر تاخـذ              الملك د 

                                    طريق تانى وتخمد أى ثوره تالقيها      

   ..       فى سكتك

                                     هوه ده إللى أنا كنت منتظره منك          :                       رع موس

..   

                                   رع موس إنت إللى هاتقود الحملة        :                  أمنحوتب الثالث  

   ..     بنفسك



         ..         إطمـن      ..                      أنا فخور باإلختيار       :                       رع موس

                                يخرج رع موس ، يدور أمنحوتب        ( 

   .)  ".  تى "                    داخل المكان، تدخل       الثالث

        يقتـرب    (    ..                 دنيتى الحبوبـه     ..   تى   :                  أمنحوتب الثالث   

    ..)           منها مداعبا

   ..                        أنا مش قادره أفهمك        ..      أرجوك   :                                 تى

                                   إزاى عايزنى وعايز كل الجـوارى      

  ؟   ..          دول معايا

                            الزم تعرفى إنى عمرى مـا         ..   تى   :                 أمنحوتب الثالث  

       ترتـك         أنا إخ    ..                    ها أقدر أحب غيرك   

                                    من قلب الشعب الطيـب ده عشـان        

           ..                               أما كل إللـى بيحصـل ده           ..    كده

               مش الزم يشغلك        ..  )         فترة صمت   ( 

    ..    آه   )          يسعل بشدة (   ..     أبدا

   ..    مالك   ..         أمنحوتب    :                           تى      

   ..          شوية إرهاق   ..           ما تخافيش    :                  أمنحوتب الثالث   

                           الكاهن األكبـر لإللـة       )      داخال    (    :                             الحاجب

             مون بتاح موس آ



   ..              إإذنله بالدخول   :                أمنحوتب الثالث

                                عفوا يا موالى ، من بداية        )    داخال (   :                         بتاح موس

   ..                           شروق الشمس وأنا فى اإلنتظار 

   ..   خير :               أمنحوتب الثالث

                                  أوال إسمحلى يـا مـوالى أمـدح           :                           بتاح موس

                                 ذكائك وعبقريتك السياسية بخصوص    

      وشرتا                                الحملة ومراسم توديع الملك د    

    ..       وثانيا   .. 

  ؟    .. !    حملة   :                                   تى

                          أرسلت  حملـة عسـكرية         ..    نعم   :                  أمنحوتب الثالث   

                       إلخماد أى ثوره فى آسيا 

   ..                رأى سديد يا موالى   :                                   تى

                                   وعشان كده با أهنى موالى عليـه          :                           بتاح موس

..   

        خبى يا                             يبدو إن مافيش حاجة بتست       :                    أمنحوتب الثالث   

   ..        بتاح موس



                                 بتاح موس خادمـك يـا مـوالى           :                           بتاح موس

                                      وعينك السهرانه إللى مـا بـتغفلش       

   ..    أبدا

  ؟   ..       وثانيا   :                       أمنحوتب الثالث

                                 جاى أدعو جاللتكم وجاللة الملكة        :                 بتاح موس        

                                 تــى لتشــريف اإلحتفــال الســنوى 

                                  الخاص بتقديم القرابين واألضحيات    

   ..          لإللة آمون 

                             قبل ما تخرج مـن القصـر          ..   آه   :                حوتب الثالث       أمن

                                     هاتكون األموال الالزمة لرعاية اإللة     

                                  آمون واإلحتفال بأعيـاده وصـلت      

ــد  ــرابين    ..          للمعب ــالف الق                       ودا بخ

    ..                 السنوية المقررة 

              لتسـمح لـى       ..                 شكرا يا مـوالى      :                           بتاح موس

ــالخروج  (           باالنصــراف  ــم ب    ..                 يه

                      موالى فيه شـئ مـا        )            يتوقف فجأة 

                                    كنتش عايز أشغل بال جاللتك بيـه       



                                     لوال إنى فكرت ورأيـت إنـه مـن         

   ..                  الصواب إخبارك بيه 

   ..             إتكلم يا بتاح   :                  أمنحوتب الثالث   

   ..                            إبنكم الكريم أمنحوتب الرابع    :                       بتاح موس

  ؟   ..      ماله    :                         تى        

            األمير بخير     ..                   إطمنى با موالتى       :                     بتاح موس

                     كنـه فـى األيـام       ل   ..              يحفظه آمون   

                                     األخيره بيسخر من تماثيـل اآللهـه       

                                     ومن المعابد ومن اإلحتفاالت الدينيه     

                                      حتى إنه تعالى على األلهـة وكـان        

               يضربها بحذاءه     ...     عاوز

                              دا مش ممكن الولد ده مـش          ..  ال  :                  أمنحوتب الثالث

   ..              عاوز يعقل أبدأ

             كـل إللـى       ..                  أرجوك يا مـوالى     :                      بتاح موس

             ت نظره فقط                       مطلوب من جاللتك لف   

                                     ، آلن عقاب األميـر عقـاب لينـا         

   ..     جميعا



     يخرج   (    ..            ممكن تنصرف    ..      مفهوم  :                  أمنحوتب الثالث

  )        بتاح موس

  ؟   ..               ليه كده يا بنى   :                               تى

  ؟  ..                    إنتى كنتى تعرفى حاجة   ..   تى   :                 أمنحوتب الثالث

   ..    أبدا   ..  أ   :                               تى

   ..    تى )     صارخا (   :                 أمنحوتب الثالث

                                     هو كان دايما بيكلمنى عن ميلـه           :                               تى

                                  لإلله رع إله الشمس ،وعن الشمس      

                                    وعظمتها ، وإنه ما بيحبش آمـون       

                     ما إنت سمعت الكالم       ..             وال الكهنة   

   ..              ده منه قبل كده

      ومـش     ..                            الولد ده ليه أراء غريبه       :               أمنحوتب الثالث

                                   عارف ها توصله وتوصـلنا معـاه       

   ..    ؟ آه  ..         لغايه فين

  ؟  ..    مالك   :                              تى

                 ووجع مش قـادر       ..           صداع شديد    :               أمنحوتب الثالث

   ..          أحدد مصدره

   ..       يا حراس  )      تنادى    .. (          إتسند عليا   :                              تى



           أمر موالتى   :                         الحارس

                                إستدعوا طبيب القصـر لمخـدع         :                               تى

          الملك حاال

                يخـرج الملـك         .. (             أمر موالتى      :                       الحارس

    ..)     إظالم   ..   لكة         بصحبة الم

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



  
 

                                                    إخناتون يجلس على مقربة من نهر النيل فى ظـل           (

                                                           شجرة كبيرة ، نجده مستغرقا فـى قـراءه بعـض أوراق            

                                                             البردى، توجد بجواره حقيبه من القماش ، وعلـى مقربـه           

    ..)              منه يقف حارسان

                               اإلله يـنفخ الـروح فـى         )    يقرأ (   :          إخناتون  

              عوا فى األرض                       األرحام فيحييكم لتس  

                   اإلله خلق الحـب،        ...                حياة التجربة   

                                      وبالحب خلق الكون فنشـأ التـآلف،       

                                     ومن التآلف نشـأ التـزاوج ومـن        

               ثـم يميـتكم       ..                      التزاوج نشأت الحياة  

                                    لتعودوا إلى األرض التـى خـرجتم       

                                       منها، ثم يحييكم لتخرجوا من القبور      

                                         لتقفوا أمام الميزان ليـزن أعمـالكم       

          اإللـه                                وقلبكم شهيد عليكم ، وينطق    

                                        بالحكم أما الخلود فى طبقات الجنـة       

     .. (                            أو الفناء فى دركات  الجحـيم 



                                  تخفت اإلضاءة ، يظهر رجال مسنا،      

                   ٌ                 يتحول المشهد لصيغة ٌأقـرب إلـى       

                                صــيغ األحــالم، يفــرح إخنــاتون 

   ..               إنت أوزوريـس       ..)           فرحاطفوليا

     بـس     ..                      إللى قريته ده كالمك      ..   صح

                                      إنت ليه متغير عن كل مره باأشوفك       

            إنـت مـش       ..             أنا غلطـان     ..       فيها  

                         ؟ أرجوك ما تقولش أنا        ..        أوزوريس

   ..                إنت بتاح حوتب     ..            عارفك كويس 

                                        أنا معايا كل البرديات إللـى إنـت        

                     يبحــث عنهــا داخــل      .. (         كتبتهــا

                 معيا كالمك عـن       ..       آهه    ..)      حقيبته

     األول    ..              أنـت اإللـه     )     يقرأ (   ..     اإلله

                                     ليس قبلك شئ ، وأنت اآلخر فلـيس        

   قك                                 بعدك شئ وأنت الظاهر فليس فو     

  (                                   شئ وأنت الباطن فليس دونك شئ       

    فسر    ..              أرجوك     )                  ينتهى من القراءة  

                               أكيد إنت تعرفنى عشان أنـا         ..     لى  



                   طيب إنت الحكـيم        ...              كمان عارفك   

         أمنتحـب     ..              ؟ طب إيبيؤر    ..       إيمحوتب

      هل   )       صـارخا  (   ..       خيتى     ..         بن كنخت 

                                                  ؟   ..         أنت اإلله

   ..        إللـة                 أنا صـنيع ا      ..          ال ياولدى    :          الحكيم 

   ..                         الكائنات كلها من صنع اإلله

  ؟  ..             وأين هو اإلله    :         إخناتون 

           عرشه فـى      ..                  موجود فى كل شئ      :          الحكيم 

                                 السماء وظله علـى األرض فـوق       

   ..                               المحسوسات، ومحيط بكل شـئ      

             أبـدى بـال       ..                    موجود بغيـر والده   

   ..   موت

     زدنى   :        إخناتون

                                     هو فى مخلوقاته وهو يعلو عليهـا        :        الحكيم 

                    صره كـل شـئ وال                     جميعا، يرى بب  

                                  تدركه األبصار يسمع كل همسه وال      

                    إنه الحب الكبيـر       ..              تدركه األسماع 

   ..                 الذى يسكن أرواحنا



  ؟  ..                   يعنى اإلله موجود فيا   :         إخناتون 

      صدقت    :        الحكيم 

   ..                     وموجود فى الشجره ديه    :         إخناتون 

      صدقت    :            الحكيم    

                                  بس الريح أقوى من الشجرة إلنها         :          إخناتون  

   ..           ممكن توقعها

                      والجبل أقوى من الريح    :          الحكيم   

                                   بس الحديد أقوى من الجبل إلنـه          :         إخناتون 

                   بيخرج منه وبيهدمه 

                      والنار اقوى من الحديد   :          الحكيم   

                          بس برضه الميه بتطفى النار   :         إخناتون 

                    واإلنسان بيسخر الميه   :          الحكيم   

      هيـه     ..                         والخمر أقوى من اإلنسان      :         إخناتون 

               تقدر تغيب وعيه

                        والنعاس بيشيل أثر الخمر   :         لحكيم    ا

                                 والحب أقوى من النعـاس إلنـه          :         إخناتون 

   ..     بيسهر



             اإللـه هـو       ..                   رجعنا ألول األمر       :        الحكيم 

                                     الحب الكبير الذى يسهر دومـا وال       

   ..                            هو خالق جميـع القـوى          ..       ينام  

            يـا بنـى       ..                          وهو أيضا الذى يفنيها     

   ..                 أستمع ألحاديث اإلله

               فتـرة صـمت،         ..  (            أحاديث اإلله    :          إخناتون

   بس    ..          سامعها    ..)                  يدور داخل المكان  

   ..           الشـجره      ..                    الصوت بعيد شويه    

                  بؤرة إضاءة قوية    (   ..        الطبيعة   ..      القوة

        بـس    )             يختفى الحكيم  (          الشمس    )    عليه

   ..                    أنا ممكن أقـدر        ..                قوللى يا حكيم  

  )        صـارخا  (   ؟    ..        ؟ فـين    ..            إنت فـين    

                        يسقط على األرض إظـالم      (   ؟    ..   فين

    على                                تدريجى عليه، ثم تضاء بؤره      

    ..)        الحارسين

   ..                      تفتكر ولى العهد مجنون    :    ) ١ (    حارس

                               وطى صوتك ما تودينـاش فـى          :  ) ٢ (    حارس

      داهيه



                                ما إنتاس شايفه بيكلم نفسه إزاى؟   :  ) ١ (    حارس

                                        إحنا مالنا يكلـم نفسـه وال يكلـم            :  ) ٢ (    حارس

                كل إللى مطلوب      ..                  العفاريت الزرق   

                                    مننا حراسته مـش معالجتـه مـن        

   ..      الجنون

                          ش عارف حال مصر هايبقى           أنا م    :  ) ١   (    حارس

   ..                        عامل إزاى لما يمسك الحكم

          اخـرس    )           ينظر أمامه  (   ..           ها يبقى      :  ) ٢ (    حارس

      أقـف     ..                           دلوقتى أنا شايف حد جاى    

  )           يدخل مرى رع (     عندك 

                   مـرى رع مـش         أنا )          للحارسان   (   :       مرى رع

    أنا    ..                                 عارفينى إنتوا شفتونى قبل كده    

   ..            صديق أمنحوتب

   ..     إتفضل   ..       آسفين    :  ) ٢ (    حارس

                                            مرى رع من إخناتون ، يجده جالسا واضعا             قدم    يت  (  

    ..)                           رأسه بين فخذيه يغالب البكاء

   ..             مالك يا صاحبى   :        مرى رع 

  ؟  ..               إنت هنا من إمتى   ..       مرى رع   :        إخناتون



   ..          لسه دلوقتى   :       مرى رع

ــان      :         إخناتون  ــى ك ــيم إلل ــفت الحك                               ش

           أل يا مرى     )          لحظة صمت  (  ..       بيكلمنى

              أنـا واعـى       ..                     إوعى تقول زيهـم     

    ..     قوله              كويس قوى للى ب

   ..     مصدقك   :        مرى رع 

      أنـا      ..                 كشفلى سر جديد     ..      كلمنى   :        إخناتون

      جبتلى   ..     مرى     ..                      باأقرب من الحقيقة    

  ؟  ..             برديات األهرام

     ..)                   يخرجها من مالبسـه    (     آهه    ..  آه   :       مرى رع

   ..                وجبتلك حاجة كمان

  ؟  ..   إيه   :        إخناتون

                               رغيفين من عيش القمح وسـمك         :       مرى رع

                         أنا عارف إنـك بتحـب         ..       مشوى  

                          وآمى كانت فرحانه قـوى       .  .     السمك

         إديتنـى     ..                         لما عرفت إننا أصحاب     

       يسـمح   (   ..                         كل السمك إللى عنـدها    



                                    غناء بعض الفتيات، ينتبه إخناتون     

    ..)    لذلك

                  تمر الفتيات وهن     (       سامع   ..      مرى     :        إخناتون

  )                                يحملن الجرار لملئها من نهر النيل

   ..          وشايف كمان   :       مرى رع

  ؟  ..         عرفت حاجة   :        إخناتون

   ..                 إسمها نفرتيتى      ..        سيدى         أيوه يا    :       مرى رع

              وجميلة قـوى      ..                 روحها حلوة قوى  

                                         وهيه نفسها إللى إنت شفتها مع أبوها       

   ..             فى حفلة القصر  "   آى "       النبيل 

  ؟  ..                        وإزاى بتملى الجره بنفسها   :        إخناتون

                                   بالظبط زى ما إنت بتحب تشـتغل          :       مرى رع

       بالرغم    ..                         فى حديقة قصركوا بنفسك   

                                         من جمالها وإنها بنت أمير إال إنهـا        

   ..           بنت بلد جدا

  ؟  ..    تقدر   ..     مرى    :          إخناتون

     تعود       .. (                     إنت بس اللى تقدر      ..    أل     :       مرى رع

        يتقـدم     ..                 تتوقف نفرتيتى      ..          الفتيات  



                   تتركز بؤرة ضـوء       ..              إخناتون منها 

    ..)                             عليهما بينما تخفت بقية اإلضاءه

          أنا عارفك   :        إخناتون

                                 إتقابلنا قبل كده فى القصر عندكوا   :        نفرتيتى

                                   اكر ساعتها إنى قلتلك إنى ممكن        وف   :        إخناتون

      أحبك 

                                   وفاكرة ساعتها إنى إنكسفت ومـا         :        نفرتيتى

   ..                أقدرتش أرد عليك 

  ؟  ..                     يا ترى لسه مكسوفه منى   :        إخناتون

  ؟  ..                    يا ترى إنت حبتنى بجد   :        نفرتيتى
  

   ..                تبادله اإلبتسام    ..                 يمد يديه لها       ..               يبتسم إخناتون   ( 

    ..)           إظالم تدريجى  ..                    تضع يديها فى راحتيه 

 

 

 

 

 



  
 

                                                     مخدع الملك أمنحوتب الثالث ، نراه يرقـد علـى           (  

    ..)                                   السرير، تجلس زوجته الملكة تى بجواره

         مش قادر    ..   آه  )          يهب واقفا (   :                 أمنحوتب الثالث  

             ؟ نام تانى     ..                         إيه اللى أنت عملته ده       :                               تى

..   

                 أنا ما إتعودتش      ..                قلتلك مش قادر     :                   أمنحوتب الثالث

                             حكم مصر وأنا نايم على السرير أ

                          طبيب القصر قال الزم تستريح   :     تى

                               أنــا أدرى بنفســى مــن طبيــب    :                 أمنحوتب الثالث

                           يا حراس فـين الجـوارى         ..      القصر

    ..)         يكاد يسقط (   آه   ..

     مـش     ..         إسـتريح    ..              طب أقعد هنا     :                               تى

                                   مستنى لما تخف من المرض وبعدين      

ــك              ــروح لحفالتــــ                         تــــ

              أهـو تالقـى       ..              وارى بتوعـك      والج



ــببه   ــدك ده س ــى ه ــرض الل                                 الم

   ..       الجوارى

   ..         تى أرجوكى   :                     أمنحوتب الثالث

                               أرجوك إنت إهدى شوية وخلـى         :                                   تى

    ..              بالك من صحتك 

          صـاحب    )                      مناديا من على الباب    (   :                               الحارس

   ..     السمو

    ..)            يدخل إخناتون  (  

        إنت ما     ..            جاي تزورنى      لسه     ..    ياه   :                  أمنحوتب الثالث   

                                   عرفتش انى مـريض بقـالى مـدة        

   ..     طويلة

                  ومن أول يوم فى       ..              عارف يا أبى     :                   إخناتون           

                                    مرضك وأنا با آجى كل يوم الصبح       

                                  مع شروق الشـمس أقعـد جمبـك        

          والنهارده    ..                 وأدعيلك بالشفاء    ..     شوية

                                  بس خلصت كتابـة رقـوتى ليـك        

   ..                     وحطيتها لك تحت المخده

   ..             تحت مخدتى أنا   :                   أمنحوتب الثالث  



   ..    أيوه   :                        إخناتون    

                                    يضع الملك يـده تحـت المخـده،        ( 

                                   يستخرج ورقة بـردى، يفتحهـا ،       

  )  ..    يقرأ

     يـا     ..                              أيها اإللة الذى ال شريك لك        :                 أمنحوتب الثالث  

                                   من تسكن السماوات وتشرق كل يوم      

                  إننى والكائنـات     ..             على أرض مصر  

                                  جميعا نسبح بحمدك ونصـلى لـك       

                    أن إشـفى فرعـون      "   ء              ونرفع الدعا 

    "..                    مصر وعافيه من كل داء

                                  كالم جميل ما يطلعش إال من إبن          :     تى

     ..         جميل زيك

                                   ليه يابنى ما ذكرتش رقوات كهنة         :                 أمنحوتب الثالث  

     آمون

                                 ألنى مش مؤمن بآمون وال فتـاح          :                اخناتون        

                            أنا أومن بإله آخر جديـد        ..         وال رع   

         وموجـود     ..        جوايا     ..             موجود فيا      .. 

    لما    ..                               واك وموجود فى كل الكائناتا     ج



                                     با أبص للشمس با أحس بيه بيمدلى       

                                       إيديه وبيعطينى من خيراته الكتيـرة      

                               مش بيمص دمى ويغيب وعيى زى      

    ..                        الكهنة ما بيعملوا فينا 

                       إنت واعى للكالم إللى       ..        أمنحوتب   :                أمنحوتب الثالث 

  ؟  ..         بتقوله ده

                   حتى إسمى بقيـت      ..           آمون حوتب    :                          إخناتون

                                      أحس إنه مش بيناسبنى آلن فيه كلمة       

                      يخـرج تمثـاال مـن       (             آمون شوفوا   

                       ده تمثـال اإللـة       )                حقيبته القماشية 

                                     آمون سرقته من المعبد مـن قلـب        

                                   حجرة األسرار وما قدرش يدافع عن      

                          بصوا ليـه كـويس مـش          ..       نفسه  

   ..                                  هتالقوه أكثر من مجـرد تمثـال      

   ..                  تمثال من الصخر وبس

                   ك ولال ألوم نفسى                  مش عارف ألوم     :               أمنحوتب الثالث

                                إنــى ســبتك تمشــى ورا دماغــك 

   ..        وأفكارك 



                   أرجوك إوعد الملك      ..            إبنى حبيبى    :                            تى 

                                  إنك ها تكون مخلص فى حكمك من       

                                         بعده آللهة  أجدادنا إللـى بيحكمـوا        

   ..   مصر

                 هوه إله واحـد       ..                 ما تقوليش آلهة     :                        أخناتون

                                    بس ما فيش غيره مش آلهه صنعوها       

                        ا تعاليمهـا وضـحكوا                 الكهنة وحطو 

   ..              على الناس بيها

   ..                               مفيش داعى للمناقشة يا تى         ..   آه  :                  أمنحوتب الثالث

       يفعـل      .. (                          تعالى يا بنى قرب منـى     

   ..                أنا ليا طلب عندك  )        إخناتون

   ..                             وأنا كمان يا أبى ليا طلب عندك   :                إخناتون        

            إطلب يا بنى   :                أمنحوتب الثالث 

                إنت األول يـا                       مش قبل ما تطلب        :                       إخناتون 

      والدى

                                   طلبى إنك تتجوز بنت ملك ميتانى         :                أمنحوتب الثالث 

   ..                                     إللى هاتوصل مصر بعـد أيـام          



                                     وتنسى حكاية اإللة الجديد دي مـش       

   ..                       عايزين مشاكل مع الكهنة 

                      أل يا والدى مش هاأقدر    :                إخناتون        

                  أنا مـش قـادر        ..                إسمعنى يا بنى     :               أمنحوتب الثالث

                    دى عادة سياسية            المصاهره   ..        أتكلم  

   ..                                    الهدف منها إستقرار البالد وأمنها    

                                     أنا مش عايز أموت إال وإنت متأمن       

                                 فى حكمك لمصر من أعداءك فـى       

   ..                 الخارج وفى الداخل

                أنا خالص إخترت      ..               مش ها أقدر       :              إخناتون      

   ..                  وإخترت كمان ديانتى   ..       زوجتى 

  ! ؟  ..              نفرتيتى مش كده   :              تى           

   ..       مى إنتى آ   :                    إخناتون

               والزم خطواتـك      ..                إنت ولى العهد     :              تى           

   ..                              تكون محسوبة ومعروفه كـويس    

                                      مش معنى إننا نسيبك تفكر افكـارك       

          أمنحوتـب     ..                          دية إننا موافقين عليها   

                                    الدين شئ والسياسة شئ تانى والزم      



                                     تختار ياتكون رجل ديـن أو رجـل        

   ..      سياسة 

   ..         مظبوط كده   :               أمنحوتب الثالث

   ..    أنا    :                   إخناتون     

                                    أنت مش الزم تتردد أبدا إنت ملك          :               تى            

                           يعنى رجل سياسـة يبقـى         ..      مصر  

   ..                                   مش الزم تفكر فى أى حاجة تانية      

                                     بص لتاريخك ألجدادك ، للكهنة إللى      

                                    أنت بتسخر منهم وشـوفهم عملـوا       

  ! ؟  ..   ايه

   ..              عملوا حـروب          الكهنة     ..         الكهنة     :                إخناتون        

      حرقوا    ..      يوت          هدموا ب    ..           موتوا ناس 

   ..            يتموا األطفال   ..       الزرع 

     بـص     ..                         بس بنوا مملكـة مصـر        :                تى             

                                  حواليك فى الشرق والغـرب فـى       

                                    الشمال والجنوب هتالقى كل الـبالد      

   ..                         بتدين بالوالء والطاعة لينا



                                       يا بنى السياسه دايما ليها ضحاياها         :               أمنحوتب الثالث

                                          والحاكم العاقل إللى يحكم با أقل عدد       

   ..       الضحايا   من 

                                    أنا مش عايز يكون فيـه ضـحايا           :                 إخناتون         

      خالص 

                                   يبقى من هاتقـدر تبقـى حـاكم           :               أمنحوتب الثالث

   ..    خالص

             أنا سـامعه      ..                    نأجل الكالم لبعدين     :                تى             

   ..          خطوات جايه

                                حضرة القائد األعلـى للجيـوش         :               الحارس        

  "       حور محب "

   ..                  للملك المعظـم            تحياتى    )     داخال (   :                  حور محب

   ..                           والملكة المعظمة وصاحب السمو

                  بشرنى بآخر األخبار   :               أمنحوتب الثالث

                                وزير البالد رع موس نجح فـى          :             حور محب     

                                       إخماد الثورات إللى قامت فى أسـيا       

   ..                                   وبيبشر جاللتكم بالعودة خالل أيام    

               مبروك يا موالى 



   ..          مبروك لمصر   :               أمنحوتب الثالث

                  هن األعظم بتاح موس    الكا  :                الحارس      

                              نبتهل لأللهـة أن تكـون        )    داخال  (    :              بتاح موس     

              بخير يا موالى 

                     أنا بخير يا بتاح موس   :               أمنحوتب الثالث

        بلهجـة   (   ..                        تحياتى للملكة المعظمة     :              بتاح موس     

    ..                  أهال يا صاحب السمو  )       متغيرة

   ..   أهال  )          يبتعد عنه (   :                    إخناتون  

                          أتمنى أن يشرفنا ولى      )       إلخناتون (   :             بتاح موس    

                                       العهد غدا بالزيارة فى عيد اآللهـه       

                          ينتقل مسرعا بحديثه إلى        .. (      الكبير

                                العيد مش ها يتم يا موالى          ..)     الملك

                                       إال إذا شرفته زى ما عودتنـا كـل         

   ..   سنة

  ؟  ..                        وإيه أخبار الشعب يا بتاح   :              أمنحتب الثالث

        وكلهـم     ..                         بيبوسوا إيديك يا موالى      :            بتاح موس   

                         كرمك إنـك تشـمهلم                 طمعانين فى 



                                      برعايتك وتزود القـرابين السـنوية      

                          المقررة لإللة الكبير آمون 

   ..       ها نشوف   :              أمنحتب الثالث

                                  وجايب معايا لجاللتـك القربـان         :             بتاح موس    

                                     السنوى إللى أختاره الشعب لذبحـه      

                                   تحت أقدام اآللهه عسـاها ترضـى       

   ..   عنا

                   يدخل شاب وسـيم،           .. (        القربان   :             الحارس      

  )                فى مقتبل العمر    قوى،

                وبوس األرض بين      ..               إتقدم يا فتى     :                 بتاح موس

   ..           إيدين الملك

   .. أل  )      صارخا  (    :                      إخناتون

  ؟  ..                مالك يا أمنحوتب    :                         تى

                            الشاب ده مش ممكن يندبح أبدا   :                    إخناتون

                                   دا القربان يـا صـاحب السـمو           :              حور محب

               أمنحوتب الرابع

                                   مفيش حاجة إسمها قربان وأنا مش         :                    إخناتون

            إسمى أمنحتب



   ..                   أعتذر إذا كنت أخطأت   :              حور محب

                                  ما أخطأتش وال حاجة يـا حـور           :              أمنحتب الثالث

                 تعالى يا بنـى      )        إلخناتون   (  ..     محب  

   ..     جانبى

                      الراجـل ده وبقيـة        ..           ال ياوالدى    :              إخناتون      

                                         الكهنة إللى معاه الزم يتمنعوا بالقوة      

   ..        فى الشعب                من إللى بيعملوه 

                                 يا بنى قرب صـوتى مـش هـا            :              أمنحتب الثالث

   ..      يوصلك 

                                            إسمع كالم الملك يـا أمنحوتـب          :              تى           

                                    يقترب إخناتون من أبيه، يهمس له        ( 

    ..)            ببعض الكلمات

                    شفت صاحب السمو     )         لحور محب  (   :               بتاح موس

  ؟  ..              بيعمل فينا ايه

  ه   لس   ..                                أعذره أيها الكاهن المعظم          :          حور محب  

   ..        شاب صغير

        بس إنت     ..                      عاذره عشان صغير         :             بتاح موس

  ؟  ..                    كمان صغير يا حور محب



  ؟  ..             ليه بتقول كده   :          حور محب  

                                     تقدر تقوللى ليه الملك ما أرسلكش         :           بتاح موس  

                                     إنت عشان تخمد الثورات إللى قامت      

          فى آسيا ؟

         ما أعرفش   :          حور محب  

ـ     ..                      فكر شوية يمكن تعرف      :                   بتاح موس   ا         ولو م

                              إبقى عدى عليا فى المعبـد            عرفتش

                يتوجه بحديثـه    (   ..                  يمكن أقدر أفيدك  

    الزم    ..                        أعذرنى يـا مـوالى      )     للملك

          أنصرف حاال

   ..                        ما تزعلش من األمير الصغير   :                أمنحتب الثالث  

             وغلط كبيـر      ..                     دا إبنى يا موالى       :                    بتاح موس

         ها أدعى     ..                          إن األب يزعل من إبنه      

   ..                          ليه األلهه تهديه وتسدد خطاه

                                   لو الملك ما قدرش ييجى اإلحتفال         :                            تى 

                                   هاكون أنا موجـوده يـا بتـاح           .. 

   ..   موس



          إسـمحولى     ..                     تشرفى يا مـوالتى        :              بتاح موس     

    ..)              ينحنى حتى يخرج (         باالنصراف 

                                    مالك شارد الذهن ليه يـا حـور           :                أمنحتب الثالث  

  ؟  ..   محب

      تحـت     ..     مفيش   ..  أل   ..         هه   )    يفيق (   :             حور محب     

   ..          رك يا موالى  أم

   ..              قرب منى يا حور   :                أمنحتب الثالث  

   ..           نعم يا موالى   :             حور محب     

                                     إنت عارف أد إيـه أنـا حبيتـك            :                أمنحتب الثالث  

   ..          وقربتك منى

   ..         رقبتى ليك   ..             طبعا يا موالى   :             حور محب     

                                  رد الجميل مش ليا يا حور محب          :                أمنحتب الثالث  

  ا                 رد الجميل ه    )             يشير الخناتون  (    ..  

   ..            يبقى من بعدى

   ..             فهمتك يا موالى   :             حور محب     

   ..      دا وعد   ..        حور محب   :                أمنحتب الثالث  

   ..           وعد يا موالى   :              حور محب      



   ..                     ممكن تخرج دلوقتى       ..    خالص   :                أمنحتب الثالث  

                         مشى الحراس مـن علـى         ..      حور  

   ..            الباب وإقفله

              ينفـذ حـور        .. (                أمرك يا موالى       :             حور محب     

  )  ..    محب 

  ؟  ..             مالك يا والدى   :            تون            إخنا

                     جهزتيلى رقوة الموتى    ..    تى    :                أمنحتب الثالث  

  ؟    ..                   صوتك بيبعد ليـه      ..         أمنحتب     :                تى             

    ..            ؟ إنت بخير   ..              وليه بتقول كده

     مـش     ..               عايز أنـام       ..          إسندونى     :                 أمنحوتب الثالث

                                      عارف ليه حاسس إنها هاتبقى النومة      

         ستقر فى                يسندوه حتى ي    (    ..       األخيرة

  )     فراشه

   ..     والدى   :                 إخناتون         

                                   السياسة غول يا بنى عشان كـده          :                أمنحتب الثالث  

                                  الزم تبص وراك وقدامك فى نفـس       

                        إحسب إنفعاالتك وأحكـم       ..       اللحظة

                                       الكلمة وإوعى تخليهـا هيـه اللـى        



   )               يشير إلخنـاتون   (   ..     تى     ..      تحكمك

                                    ثروتك قدامك حافظى عليها حتى لو      

   ..        يـاه      ..   تى            سيبونى دلوق    ..        تعبتك  

     ...                     محتاج أنام كتير قوى 

 

 

 ..)إظالم تدريجى(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  
 

 

                                                    حديقة القصر الملكى بعد أربعة أعوام من وفـاة           ( 

         حكم مصر    "        إخناتون  "                                         أمنحتب الثالث وتولى أمنحوتب الرابع      

                                                           ، يظهر هذا الجزء من الحديقة بدرجات ساللمه وأعمدتـه          

                                   ر وكأنه معدا لألحتفال ، يتوافد                                   والجزء الظاهر فيه من القص    

    ..)                                 على المكان مجموعات من أبناء الشعب

                              شـايفين القصـر كبيـر أد          ..      ياه     :  ) ١ (      إمراة 

  ؟  ..   إيه

                                      ولال التماثيل الواحـد منهـا قـد           :  ) ٢ (      إمراة 

   ..              الصخره الكبيره

ــى الجــدار ده    :  ) ١ (    رجل  ــده عل ــوا ك                                 قرب

   ..     وبصوا

   ..                أنا مش شايف حاجة   ..     ماله   :  ) ٢ (    رجل 

        بص كويس   :  ) ١ (    رجل 

                           دى صورة الملك امنحوتـب        ..     آه     :  ) ١ (    رجل 

                                   الرابع ومعاه زوجته الملكة نفرتيتى 



            وطوا صوتكوا   :  ) ٣ (    رجل 

  ؟  ..   ليه   :          الجميع   

                                    الملك أمنحوتب الرابع ما بقـاش          :  ) ٣ (    رجل 

   ..                   إسمه أمنحوتب الرابع

  ؟  ..                 إمال بقى إسمه إيه   :  ) ١ (      إمراة 

     سـب                               بقى إسمه إخناتون عشان ينا       :  ) ٣ (    رجل 

   ..           اإلله الجديد

                         ودى معناها إيه الكلمة       ..        إخناتون   :  ) ٢ (      إمراة 

  ؟  ..  دى

  "                 العايش فى الحقيقة     .. "       معناها   :  ) ٣ (    رجل 

  ؟   ..           يعنى إيـه     ..                  عايش فى الحقيقة     :  ) ١ (     إمراة

                                      إحنا بقى إللى مـش عايشـين فـى         

   ..       الحقيقة

                                  يمكن يا ختى نكون عايشين فـى          :  ) ٢   (     إمراة

      الكدب

        الملـك     ..     عـة                   مش القصد يا جما      :  ) ٣ (    رجل 

                                       بيحاول يوصل لينا الحقيقة ديه اللى      

   ..             هوه عايش فيها



                                     سمعت إنه بيقول إن فيه إله واحد          :  ) ٢ (    رجل 

   ..              بس ومسميه أتون

                   وهياخذ باله إزاى      ..              إله واحد بس     :  ) ٢ (      إمراة 

  ؟  ..                من الناس دى كلها

        مش عارف   :  ) ٢ (    رجل 

                                   يمكن الملك عامـل اإلحتفـال ده          :  ) ٣ (    رجل 

   ..        عشان كده

                                 ويمكن بمناسبة مرور اربع سنين        :  ) ١ (    رجل 

  )  ٢ (              تقترب إمراة    (                 علي توليه العرش  

                   المشـغولة بتأمـل     )  ١ (            مـن إمـراة  

    ..)                          الصورة المرسومة على الجدار

                  سايبانا وواقفـة      ..                  فيه إيه يا ختى      :  ) ٢ (      إمراة 

  ؟  ..        بعيد ليه

   ..                         شفتى فستان الملكة نفرتيتى   :  ) ١ (      إمراة 

                          دا محـزق قـوى ومفصـل         ..    ياه   :  ) ٢ (      إمراة 

   ..        ها تفصيل   جسم

               ولال فتحه الصدر   :  ) ١ (      إمراة 

                    ودراعاتها المكشوفه    :  ) ٢ (      إمراة 



                                   شفتى الملك حاطط إيـده عليهـا          :  ) ١ (     إمراة

  ؟  ..    ازاى

   دى    ..                                يا ختى عمرنا ما شفنا كـده         :  ) ٢ (      إمراة 

                        دا زى مـا يكـون                               وقفه ملك دى ؟   

   ..      حاضنها

                                   بيقولوا بيحبها قوى عشان كده مش        :  ) ١ (     إمراة

                     ا وال يبقـى ليـه                       عايز يتجوز عليه  

                                   جوارى زى أبوه الملـك أمنحتـب       

       الثالث

                                    هوه كان فيه زى الملك المنتحـب          :  ) ٢ (      إمراة 

                                     الثالث فى نزاهته ولال فى حفالتـه       

              يخفـت صـوت     (   ..                ولال فى جواريه  

    ..)        المرأتأن

                                   أراهنكم إن الكاهن األكبر مش جى         :  ) ٣ (    رجل 

   ..          األحتفال ده

   ..                  وأنا بقولك ها ييجى   :  ) ١ (    رجل 



   ..                                  يا جماعة هدوا نفسـكوا شـوية         :  ) ٢ (    رجل 

                                     حقيقة الخالف بين الملـك المعظـم       

                       والكاهن األكبر مش مؤكده

          دول لـو      ..                       يا سيدى ولال مؤكـده       :  ) ٣ (    رجل 

   ..                                   إتفرقوا المصالح ها تجمعهم تاتى    

   ..                        الدور والباقى علينا أحنا

   ..                           وطوا صوتكم الحيطان لها ودان   :  ) ٢ (    رجل 

                  يدخل مـرى رع،    (   ..     عيون   ..   أو   :  ) ٣ (    رجل 

                               ينكمش الناس فى زاوية بعيدا        ..      بيك  

    ..)    عنهم

                                      الناس دى بتبص لينا كده ليه يـا           :         بيك     

       مرى رع

                           يمكن فاكرينا جواسيس يا بيك   :       مرى رع

            ولال للكاهن     ..      للملك   ..             لمين بالظبط    :         بيك     

  ؟  ..     األكبر

                                ما تفرقش عندهم دى سلطة ودى         :       مرى رع

       خلصـت     ..               سـيبك مـنهم      ..     سلطة

   ..                  قالك عليها الملك              التصميمات إللى



                       بس تفتكر ها يعجبـه        ..             أهه معايا      :         بيك     

     شغلى

    إنت    ..                                 لو كان بعيد عن أى تقليديه          :       مرى رع

   ..                 عارف رأيه فى الفن

                                  بس ما إنتاش مالحظ إن إخناتون          :         بيك     

                                    متغير شوية من وقـت مـا مسـك         

   ..     الحكم

  ؟  ..    إزاى   :         مرى رع

   ..    ن                شـارد الـذه      ..             دايما سرحان    :           بيك       

  ،    ..                             تحس إنه مريض على طـول       

                                        وبيهتم بالدين والفـن بـالرغم مـن        

   ..                        مشاغله السياسية الكتيرة 

                          إنت فنان ومهنـدس مـش         ..      بيك     :       مرى رع

   ..                          طبيب عشان تحلل شخصية الملك

   ..                     جبنا سيرة القط جه ينط   :          بيك      

                            ؟ قصدك الكـاهن المعظـم        ..   مين   :       مرى رع

                    يدخل بتـاح مـوس         .. (         بتاح موس 

    ..)     ر محب       ومعه حو



                                   أهال بيك فى قصر الملـك أيهـا           :        حور محب

               الكاهن المعظم 

                                    مش واضح أبدا الكالم ده وإال كان          :          بتاح موس 

                                     الملك عينك وزير ليه بعد رع موس       

        ما مات 

                                   الملك شاف إن اإلصلح إنه يعـين          :         حور محب 

                                      نخت با آتون وده إختيار صائب أما       

                                       أنا فسعيد جدا لكونى محارب وقائـد       

   ..    رعون        جيوش الف

                                  خايف لـ السعادة دى تضيع فـى          :         بتاح موس

              يوم من األيام 

  ؟  ..        تقصد إيه   :        حور محب

                       أنــا أعــرف إخنــاتون    ..      حــور   :         بتاح موس

                         أعرف طيبته ورهافه حسه       ..     كويس

                                     وميله للموسـيقى ونظـم األناشـيد       

                                   الدينيه، ومصر مش محتاجه دلوقتى     

                                شعراء مصر محتاجـه محـاربين      



      احـد                     محتاجه على عرشها و    ..      أشداء

    ..               زيك يا حور محب

                                    أرجوك أيها الكائن المعظـم مـا          :        حور محب

   ..                   تقولش الكالم ده تانى

                                       هوه ده الكالم اللى الزم يتقال يـا           :         بتاح موس

   ..       حور محب

         ها أضطر     ..                          أل يا أبانا مش هوه ده        :        حور محب

   ..                   أمشى لو سمعته تانى 

              بس فكر شوية      ..                 إنت حر يا حور      :         بتاح موس

     يدخل   (    ..          لهم وياك                  وهتالقى الكهنة ك  

                                      أحد الحراس معلنـا قـدوم الملـك        

    ..)                       إخناتون وعائلته المقدسة

                                 الملك المعظم إخناتون ملك مصر        :       الحارس

                                     والملكة األم تـى وزوجـة الملـك        

        وحضـرة     ..                         المقدسة الملكة نفرتيتى  

      يقـف    (    ..                         وزير البالد نخت باآتون   

                                   إخناتون على مكان مرتفع وبجواره     



       خـرون                               نفرتيتى، بينما يتفـرق األ     

    ..)    حوله

        اليـوم     ..                       أهال بشعب مصر الكريم      :        إخناتون

                                       تنعم بالدنا بكل الخيـرات، أدامهـا       

                اليـوم أعلـن       ..             علينا جميعا   "     آتون "

                              هداية آتون اإللـه الواحـد         ..        الهداية

                                      األوحد الذى ال مثيـل لـه، خـالق         

                             األرض والنــاس ومــوزع األرزاق 

                       لقد كفت األلهة األخرى       ..        واألعمار

                   عن فعاليتها سواء                      الواحد بعد اآلخر    

                                   كانت هذه األلهـه مـن األحجـار        

   ..                                  الكريمة أو من الصور والرموز      

                                      إن آتون يتنزه عن كل هذه األشياء،       

                                        إنه يتمثل فى القوى الكامنـه خلـف        

                                    قرص الشمس، تلك القوى التى تسير      

                        التحيات له فى بهائه،       ..             الكون بأسره 

   ..                                     التحيات لمن ولد نفسـه بنفسـه        

   ..            التحيات آلتون



                                                    صمت يتفقد فيها إخناتون الجميع بعينه، يتقدم           فتر  ( 

    ..)                              بتاح موس خطوة فى إتجاه إخناتون

                                 ملك مصر المعظم امنتحب الرابع        :           تباح موس

               أسمحلى بالحديث

                                     اتكلم وما تنساش تنادينى بإخناتون        :           إخناتون   

..   

    "..        إخناتون "                         عفوا أيها الملك المقدس      :         تباح موس

     ضـل                                    قبل ما اتكلم ما أقدرش أنكر ف      

                                   الملــك الراحــل أمنحتــب الثالــث 

                            عفوا ما أعرفش إن كنت       )       إلخناتون (

                                    غيرت اسم الملك الراحل هوه كمان      

   ..     ولال أل

                                     إتكلم على طول فى إللى أنت عايز          :        إخناتون

   ..                 تقوله يا بتاح موس

                   وإعذرونى إنتوا    )      للجميع (        إعذرنى     :         بتاح موس

                                      كمان أنا فى حيره من أمرى وأعتقد       

                   ت الملك النهارده          أنا شف    ..            أنكم زيى   

                                   بيتكلم وكأنه رجل دين مش رجـل       



                            ملوكنا العظام بنوا مصـر        ..        سياسة  

       إحنـا     ..                             بالقوة، بالبأس، بـالحرب     

               ملـك متحـزم       ..                 عايزين ملك قوى  

                                   بالسيوف والرماح وواقف فى مقدمة     

                                   الصفوف وقادر على حمايـة بـالد       

                                 أعتقـد إن ده إللـى جابنـا           ..    مصر

    من   ..                                النهارده واللى منتظرين نسمعه   

   ..          جاللة الملك

        بـا    )                        يصفق لبتاح موس بسخرية    (   :        إخناتون

     بـس     ..                              أهنيك على الكالم المؤثر ده    

                                     اللى جمعنا النهارده حديث السـالم      

                                 مش حديث الحرب حديث العقل مش      

              حديث األرواح،     ..                الصراخ والهتاف 

                                 النور، الشمس مش حديث المصالح     

                                       ، ما إجتمعناش النهارده عشان نزايد      

ـ               ا عشـان                          على حب مصر، إجتمعن

   ..                                    نمشى خطوه سوا فى إتجاه الحقيقة     

                                    مصر بتنعم باإلستقرار السياسى لكن     



                                       عمرها ما كانت بتنعم بشفافية نـور       

                                      اإليمان، اإليمان باهللا الواحد األحـد،      

                                         اإليمان بالقوة الروحية الكبيرة اللـى      

   ..                                  بترفع صاحبها للملكوت األعلـى      

                                     للنورانيه مش اللى بتشتت صـاحبها      

                 وبتقبض منه تمن                     فى كل اإلتجاهات    

       عايزنى    ..                         الدعوه عشان تستجاب له   

  ؟  ..                              أقولك على اللى بتعلموه ولال أيه

                                موالى بيشكك فى نزاهتى، وفـى         :         بتاح موس

                                    نفس الوقت بيزعزع اإليمان باإللـه      

                   آمون فى قلوب الناس

                             شايفك بتتكلم عن اإلله آمون بس   :          إخناتون

                                  موالى ناسى إنـى كبيـر كهنـة           :         بتاح موس

  ؟  ..    آمون

                                    يبقى المسألة مش دفاع عن آلهـه          :       خناتون إ

                                        أو عن إيمان بيها، المسالة دفاع عن       

   ..                    ممتلكات وقرابين آمون



                                   موالى إسمحلى ديانة آمون ديانـة         :         بتاح موس

                                واضحه ومحسوسـه للنـاس مـش       

                                      مجرد أفكار ورموز فى الخيال ، ثم       

                                      إن إله الشمس رع  برموزه الكتيره       

     فـى                                   اللى بتدعى ليه جاللتكم موجود    

                                    صر من زمان وكلنا بنـأمن بيـه         م

                                     وبنعتبره إله من ضمن اإللهه حقـه       

                                          علينا عبادته وتقديم القـرابين ليـه،       

   ..                 وبكده خالفنا محسوم

   مش   "     آتون  "                         أل يا بتاح فيه مغالطة       :        إخناتون

                                      إله ضمن األلهه أتون هوه إله واحد       

      إلـه     ..                              أحد ال شريك له فى الملكوت     

   ..                    موجود من زمـان       "   رع "       الشمس  

      لكـن    ..                       حـدش بينكـر ده         ما   ..    نعم

                         مـش رع ، مـش قـرص          "     أتون "

                   القـوه والضـمير      "       آتـون  "       الشمس  

                                      والروح اللى بتسـير الكـون بكـل        

   ..                             مخلوقاته  وما بيقبلش شريك ليه



   ..           يسمحلى موالى   :         بتاح موس

ــا  (    :        إخناتون ــاهن  )        مقاطع ــمحلى الك                     يس

    أنا    ..                     إحنا مش فى مناظره      ..      األعظم

                                خالص قررت إعالن آتـون إلهـا       

                           بالد ليس لمصر وحدها فهو              رسميا لل 

                                       إله العالمين ، ويقتضى هذا إنشـاء       

   ..                               المعابد لعبادته فى كل أنحاء مصر

                                    موالتى الملكة المقدسة تـى أنـا          :         بتاح موس

                                     شايفك ساكته طـول الوقـت إنتـى        

                                راضيه على سقوط عـرش اإللـه       

   ..    آمون

  ! ؟  ..                آمون ولال آمون رع   :          إخناتون

         د االلهه         ؟ إتحا    ..                يقصد إيه موالى     :         بتاح موس

     وارد

                                 وارد ولال عدم إقتنـاع بشـخص          :         إخناتون 

           اإلله آمون 

                                إستغفر يا موالى حتى ال تصيبك         :         بتاح موس

         اللعنات 



   ..                   عشنا فى الضلمه كثير   ..      كفاية   :        إخناتون

                                 موالتى الملكة تى لوطال صـمتك         :         بتاح موس

                           أكثر من كده ها أضطر أنسحب 

    كاء                                  بتاح موس أنا عارفه عنك الـذ         :          تى       

                                    والدرايه باألمور وقدرتك الرهيبـة     

                     على حل المشاكل بهدوء

                                     ده لو ما زدش األمر عن حده يـا            :         بتاح موس

       موالتى 

                        مفيش حاجة زادت عن حدها    :           تى        

                                       إذا أنا  باأخاطبك إنت يا مـوالتى           :         بتاح موس

                                 بصفتك الوصية على العرش إنـك      

                          تجيبى مطالب آمون وتنصريه 

  ؟  ..          هيه مطالبه     وإيه    :           تى        

        إنشـاء     ..                           زيادة القرابين السـنوية      :         بتاح موس

                        ترميم المعابد القديمة      ..             معابد جديده 

                                       وقبل ده كله الحفاظ على هيبة آمون       

                                   ودلوقتى أنا آسف يا موالتى هـا          .. 

ــراف ــطر لألنص ــى  (   ..                 أض         ينحن



                   تحيـاتى للملكـة      )                إنحناءه الخروج 

                        تحياتى للملكة نفرتيتى      ..            المقدسة تى 

        أمنحوتب    ..             لملك المقدس          تحياتى ل    .. 

  )    يخرج (   ..       الرابع

           دا ممكـن      ..              ليه كـده    )       إلخناتون (   :                 تى

                                          يقلب علينا الدنيا ، كان أفضل نعامله       

   ..         بنفس لغته

                                  بــالمكر، بــالمؤامره، بالكــذب ،    :          إخناتون

                                    بالنفاق بالضحك على عقول النـاس      

   مش    ..                           واإلستهزاء بيهم ومص دمهم   

       أنا                   أنا لغتى بتختلف     ..                هيه دى لغته    

                   للتخلص من التسلط      ..               باأدعو للحق   

                              كان أفضل ليا أكـون أنـا          ..        والذل  

                                 الفرعون المعبود األول لمصر لكـن   

                                     نور آتون واضح والحقيقة ال يمكـن       

               أنـا بـا      )      للجميع (   ..                المزايدة عليها 

   ..                         أخاطب عقولكم مش أحاسيسكم 

                           أنا معك أيها الملك المعظم    :       مرى رع



   ..    آتون                 أنا كمان مؤمن بـ   :                 بيك

                                 بس الزم نعمل حسابنا لكل خطوة         :              نخت

   ..       بعد كده

                                              يخترق صفوف الشعب أحد الشباب، يقترب مـن          ( 

    ..)                          إخناتون، يقف أمامه فى خشوع

      بس   )                إخناتون ال يجيب   (   ..       فاكرنى   :          الشاب

           أول مـرة      ..                         أنا عمرى ما نسـيتك      

                                      شفتك فيها حسيت بالنور بيملى كـل       

                          ألول مره أحس إنى عايش       ..      حياتى

                                       النهارده إنت بتحيينى للمرة التانية        .. 

        المـرة     ..                           لما بتعرفنا طريق اإليمان   

                                      األولى كانت يوم ما قدمنى الكـاهن       

                                     األكبر للملك الراحـل علـى إنـى        

                                       القربان إللى ها يندبح تحت رجلـين       

                       كنت متأكـد سـاعتها        ..            تمثال آمون 

                                     إنى ميت لوال آتون وقفك فى طريقى       

       يركـع   (   ..                        أنا مدين لك بحيـاتى       .. 



                                     الشاب أمام إخناتون الـذى يربـت       

    ..)                على كتفه فى حنان

                                    يمكن أول ما جيت هنا  ما كنتش           :  ) ١ (   رجل

         دلـوقتى     ..                       عارف حاجة عن آتـون    

   ..               عرفت حاجات كتير

   ..                          حاجات كثير تخلينا نأمن بيه   :  ) ٢ (   رجل

                               بس لسه عايزين نعرف حاجـات         :  ) ٣ (    رجل 

      أكثر 

   ..            عن آتون نفسه   :  ) ١ (     إمراة

                           إللى بيشع منـه كـل                 وعن النور    :  ) ٢ (    رجل 

     صباح

         عن رموزه   :  ) ١ (      إمراة 

                                وأياديه الكثيره المليانة بالخير   :  ) ١ (    رجل 

                                                  تلفت هذه الجملة األخيرة نظر إخناتون فيتوقـف          ( 

    ..)     عندها

   ..                                      أياديه الكثيره المليانه بـالخير         :        إخناتون

                                    بيك عملت التصميمات إللى قلتلـك      

   ..     عليها



   ..           إتفضل جاللتك   ..       جاهزه    :            بيك

                     آتـون عمـره مـا        ..    أل  )        يتناولها (   :        إخناتون

                                    هيكون ليه رمز مادى آتون هانحسه      

     يشير  (                              بضمايرنا وهانشوفه بأرواحنا    

                            الراجل الطيب ده قـال         ) ) ١ (    لرجل

                                         من غير ما يقصد اللى أنا با أفكـر         

   ..          فيه بالظبط

  ؟  ..                     اللى هوه إيه يا موالى    :          بيك

                                 فكر كده فى قرص الشمس وهـوه          :            إخناتون    

            النـور ده      ..                         بنوره الدنيا كلهـا        مالى

                                     أيادى ممدوده للناس بالخير وبسـر      

   ..      الحياة

   ..                  فهمت قصدك يا موالى    :             بيك         

                                     كل ما تبعد عن الصور التقليديـة          :            إخناتون    

                                       المتكررة واللى ماليه طيبه كل مـا       

                 حاول تخرج مـن       ..                كنت فنان أكثر  

   ..                                      دايرة الكهنة بفنونهم وتعـاليمهم      



                      سهم حاول تكون جاهز        وطقو   ..    بيك

                                دايما فيه مشروع كير كبير قدامنا

             كـل حاجـه       ..                    ما تسألنيش عليـه      :             إخناتون     

   ..               هاتيجى فى وقتها

  ؟  ..                          نفسى أعرف إنت بتفكر فى إيه   :             تى          

     فـى     ..              فى النـور       ..            فى الخير      :            إخناتون    

      السالم

                      وعشان كده أنا بحبك       )            تتقدم منه  (   :             نفرتيتى     

..   

                                   وعشان كده أنا إخترتك إلنك كـل          :         اتون       إخن

              وإنت يا مرى     )               يقبل جبنيها    (  ..     دول  

   ..  رع

   ..                 تحت أمرك يا موالى    :          مرى رع   

                      جهز نفسك لأليام الجاية   :            إخناتون    

                                 هتالقينى فى خدمتك على طول يا         :          مرى رع   

      موالى 

                    مـا بتشـاركنا ش        ..           حور محب     :              إخناتون   

  ؟  ..          حديثنا ليه



                                     أنا ما أفهمش فى حديث الفن يـا          :           حور محب

   ..                       موالى أنا راجل حرب بطبعى

           كل حلمـى      ..                 بالش كلمة الحرب     :           إخناتون   

                    أشطبها من قاموس مصر

                                    أجدادك العظام كونوا إمبراطوريـة      :         حور محب 

                                   عظيمة يا موالى ال يمكن الحفـاظ       

   ..               عليها إال بالحرب

                  إنت عارف منزلتك      ..         حور محب    :             إخناتون   

                         ش تضايقنى منك بالحديث            عندى بال 

   ..         عن الحرب 

                                لو يسـمحلى مـوالى بملحوظـة          :         حور محب 

   ..                 صغيره عن اللى حصل

              إتفضل يا حور   :                    إخناتون   

                                  أنا شايف أنه مش من مصـلحتنا          :          حور محب  

                     العداء مع كهنة آمون 

           بس يا حور    :              إخناتون    

                                  لو يسمحلى موالى أنا كمان مـع          :            نخت        

                   الكهنة مش سهل أبدا   ..  ه       الرأى د



                      بتـاح مـوس ممكـن         ..        مظبوط     :             تى          

              ومش ها يغلب     ..                   يشحن الناس ضدنا    

   ..                               إنه يالقى الحيل إللى يقنعهم بيها

                                وإحنا مش مهيئين للوقوف ضـد         :          حور محب  

   ..                     كل الكهنة والناس كمان

                                       أعداد اللى بيآمنوا بأتون بيزيـدو          :       مرى رع

                 كل يوم عن التانى

                                    وأعداد اللى مأمنين بآمون وكهنته        :         حور محب 

     أكبر

                                      بس أنا واثقـة إن إخنـاتون هـا            :        نفرتيتى

   ..           يهديهم كلهم

                                أرجوكم إفهمونى الحق مش ممكن        :            إخناتون    

                         أنا وهبت حياتى للدعوه       ..            يتأجل أبدا 

                     آتون إدانـى سـره        ..               لوحدانية اإلله 

                        ومش ممكن أأجله أو أخونه

                يا مـوالى                          يبقى مفيش غير الحذر        :                  نخت

                من الخارج وهو     "     تيتو "         يأتى صوت   ( 

    ..)                 ينادى على إخناتون



       مـوالى     ..                 موالى الملك     )    داخال (   :                     تيتو

      الملك

                     فيه إيه يا تيتو إنطق   :                  نخت

   ..                       رسائل عاجله لموالى الملك   :             تيتو        

  ؟  ..    تيتو   :            إخناتون    

                                      دا يا موالى العبد الخيتانى اللـى          :           نخت       

                                         جه مع بقية العبيد كهـدايا لوالـدك        

   ..                        الملك الراحل من ملك خيتا

   ..            إقرا الرسايل   ..   آه   :             إخناتون     

                                    الرسالة األولى من أمير سوريا فى         :             تيتو        

                    بعد التحية والسالم      ..                 آسيا يقول فيها  

                                      من أمير سوريا إلى الملك المعظـم       

                                    إخناتون ظهرت فى الفترة األخيـرة      

              الـك آسـيا                          بعض الدعاوى فـى مم    

                                   تنادى بالتحرر والتخلص من الحكم     

                                    المصرى ، لذا نرجو مـن الملـك        

                                      المقدس إرسال مـن يـراه مناسـبا        



                                 إلسكات هذه الـدعاوى المغرضـه      

   ..                           وحتى ال يقع المزيد من القتلى

  ؟  ..                والرسالة الثانية   :          إخناتون

                                       الرسالة الثانية من ملك خيتا يدعوا         :               تيتو

         اقة بين                               فيها جاللتكم لمد جسور الصد    

                                     مصر ومملكة خيتا كما كانت أيـام       

   ..                                   الملك الراحل، أمنحتـب الثالـث     

                                ويذكر جاللـتكم أن أرض مصـر       

                                    زاخره بمعدن الذهب الـذى يحبـه       

                                         كثيرا ويفتقده فى بالده ، ولذا فهـو        

                                     يطمع أكثر من ذى قبل فى كـرمكم        

    ..        الكبير 

                         إدينى الرسايل أقراهـا      )      لتيتو (   ال    :           حور محب

    )      يأخذها (      بنفسى 

                    أخشى أن تتطور المور   ..      مالوى   :           ت       نخ

             يخرج الجميع       .. (               إتركونى اآلن     :             إخناتون  

    ..)                    فيما عدا تى ونفرتيتى



                                      فكر كويس يا بنى قبل ما تاخد أى           :           تى        

      قرار 

   ..                   متخافيش عليا يا أمى   :           إخناتون   

                                    باقى أيام معدودة وتتفك وصـايتى         :           تى        

      عليك 

                              كونى برضه معايا على العرش       هت   :           إخناتون   

                           تربت تى على كتف إخناتون فى   (

                                     حنان ثـم تتركـه مـع نفرتيتـى         

    ..)     وتخرج

   ..                   تعبت النهارده كثير    :        نفرتيتى

  )            يكاد يحتضنها   ..(           أخيرا الحب    :        إخناتون

   ..               بقولك تعبت كثير   :         نفرتيتى 

                                 سيبينى أبص فى عينيكى وأراهنك        :        إخناتون

   ..                                    إن ما ضاع تعـب الـدنيا كلـه        

   ..                        رتيتى إغسليلى تعب النهار  نف

   ..          إنت بتبالغ   :         نفرتيتى 

                                        إللى با أوقله بيكون دايما أقـل م           :        إخناتون

   ..            إللى باأحسه 



                                   بس أنا مش أجمـل واحـده فـى            :        نفرتيتى

   ..      الدنيا

   ..                       إنتى عندى بكل نساء األرض   :        إخناتون

                                  يعنى مش ها تتجـوز عليـا وال           :         نفرتيتى 

   ..                  هيبقالك جوارى كثير

   ..    أبدا   :        إخناتون

     بحبك :        نفرتيتى

                                بحب حنانك ورقتـك والطفولـة         :         إخناتون 

ــى   ــها فيك ــى باأحس ــة الل                                    الجميل

   ..      ومعاكى

                                   أنا مش بس بحبك أنا فخورة بيـك         :        نفرتيتى

      كمان 

                               إيــه رأيــك فــى اللــى حصــل    :        إخناتون

  ؟  ..        النهارده

                                   مش قادره أفهم قوى كـل اللـى           :        نفرتيتى

                          بس فى كل جملـه كنـت          ..    حصل

    انت    ..             يا بتحضنك                     بتقولها كانت عين  



             انــت فنــان    ..                 مــش ملــك وبــس

        ....... ,   ...     وشاعر

  ؟  ..   إيه   ..  و   :        أخناتون

                  يقتــرب إخنــاتون        .. (         وحبيبــى   :        نفرتيتى

    ..)                  منها، تتالمس األيدى 

 

 ..)إظالم تدريجى(

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



  
 

                                                  حجرة األسرار بمعبد أمون ، تماثيـل ورسـومات          (

                       ان البخـور يتصـاعد                                          اإلله آمون منتشرة داخل الحجره، دخ     

                                           اإلضاءة خافته، يدخل رجال عجـوزا يعـزف           ..             ليمأل المكان 

                                                               على الناي يتخير مكانا بأحد األركان ثم يجلس صامتا، تسلط          

                                                          بؤرة إضاءة على تابوت من توابيت الموتى وضعت عليـه          

                       يـدخل ثالثـة رجـال         ..                                 مجموعة من لفائف أوراق البردى    

                شـباح ، ثـم                                                حليقوا الرءوس يظهرون فى بادئ األمر كاأل      

                        آمـون، رع، فتـاح ،                                            نتعرف عليهم بعد ذلك فنجدهم كهنة     

                                                           يقلب الكهنة فى أوراق البردى، من وقت آلخر يصدر عازف          

    ..)                  الناى ألحانا غريبة

   ..     صدقتم   :           بتاح موس

       مش قوى   :          كاهن فتاح

                                طب مطلوب منـى إيـه عشـان           :         بتاح موس

   ..                       تصدقوا يا كهنة فتاح ورع

      ألسرار             تكشف لنا كل ا   :          كاهن فتاح

  ؟  ..      عن إيه   :         بتاح موس



                                   عن الممتلكـات الحقيقـة لإللـة          :          كاهن فتاح

   ..    آمون

                                    مش ها تزيد كثير عن اللى قلـت           :         بتاح موس

   ..    عليه

                                 ها تزيد بالظبط عشـر أضـعاف          :          كاهن فتاح

                                     إللى قلت عليه إحسب كويس العبيد،      

ــول ،  ــية والحقـ                               ورءوس الماشـ

    ...                            والقوارب والمصانع والمعادن و

   ..     كفاية   :         بتاح موس

                 صـحيح أنـا      )             ضاحكا بسخرية  (   :        كاهن رع

                                       كارهكوا إنتوا اإلثنين لكن ما أقدرش      

   ..                   أنكر إعجابى بدهائكو

  ؟  ..                        عايز تقول إيه يا كاهن رع   :         بتاح موس

                        كاهن فتاح هوه إللـى         ...          مش أنا      :        كاهن رع

   ..         عاوز يقول

      يتفضل   :         بتاح موس

                                    باختصار إذا كانت ممتلكاتك بتزيد        :          كاهن فتاح

                               موع ممتلكاتنا إحنا االثنـين           عن مج 



  )                             مشيرا لنفسـه ولكـاهن رع      (     سوا  

                                      يبقى وقوفنا ضد دعوة إخناتون هـا       

                                     يتقسم علينا حسب ممتلكات كل واحد      

   ..     مننا 

                                   الظاهر إن إخـوانى ناسـيين إن          :         بتاح موس

                                        الممتلكات إللى همه بيتكلموا عليهـا      

                                دى ممتلكـات اإللــه آمـون مــش   

   ..            ممتلكاتى أنا

                               إنت إللى نسيت إنت بتكلم            الظاهر   :          كاهن فتاح

  ؟  ..   مين

   ..            يا جماعة أنا   :         بتاح موس

     إحنا    ..                               من غير ما نعيد الكالم تانى        :        كاهن رع

                        القرابين السنوية هـا                     طلباتنا محدوده 

                                         تتقسم بالتلت علينا كلنـا، ممتلكـات       

                                     رع، وفتاح ها ترجع زى ما كانـت        

                                    األول بما فيها األراضى والحـدائق      

   ..       والعبيد



ــى    ..     أل  )  خا     صــار (   :         بتاح موس ــوا الل                   دا إنت

                                           نسيتوا انتوا بتكلموا مين أنـا بتـاح        

                                      موس اللى بإشارة من أيـده يقلـب        

    ..        الدنيا 

                       إذا قلبت الدنيا أنت       ..               بدون انفعال      :          كاهن فتاح

   ..              بإشارة من أيدك

   ..             هانعدلها إحنا  )     مكمال (   :        كاهن رع

                                  إحنا فى مركب واحده ما تحاولش         :          كاهن فتاح

         ر إننـا                             تخرم فيهـا خـرم وتتصـو     

   ..              هانغرق لوحدنا 

  ؟  ..       قلت إيه   :        كاهن رع

                 دماغكوا ناشـفة     )              راجعا لهدوئه  (   :         بتاح موس

   ..                                وعارف إنكوا ممكـن تتعبـونى     

                                      محدش يقدر ينكر قوة كل واحد منكم       

    أنا    ..                                وقوتكوا إنتوا االثنين مع بعض    

                                     بس كنت باآخد وادى معـاكوا فـى        

                                    الكالم با أشوفكوا عجزتـوا ولـال       

  ؟  ..   لسه



  ؟  ..       قيت إيه  ول   :        كاهن رع

                                    لقيت إن بإيدينا فى إيدين بعـض          :         بتاح موس

                                      هانقدر نحافظ على ملكنا وترجع لنا      

   ..                                   هيبتنا إحنا فعال فى مركب واحده     

                       مرحب بيكم فى حجـرة        ..        أصدقائى

                                  أسرار معبد آمون ومرحب باالتفاق     

                        صـكوك الملكيـة هـا         ..       واألخوة

                      ودلوقتى نفكر هانعمل      ..             أجهزها ليكم 

  ؟  ..              إيه مع إخناتون

                                                تخفت اإلضاءة، يظهرون كأشباح مـرة أخـرى ،            ( 

    ..)                                يبدأ صوت الناى فى الظهور تدريجيا

  ؟  ..               فكرتوا فى القتل   :        كاهن رع

            إحتمال وارد   :         بتاح موس

                       أو إجباره على اإلنتحار    :          كاهن فتاح

                                   دا طبعا بعد شحن الشـعب كلـه           :         بتاح موس

     ضده 



   ..                               الشعب طيب بيسـمع الكـالم          :        كاهن رع

                     يتعب دماغه فـى                     أصله ما إتعودش  

   ..       التفكير

                                  يبقى الزم الشعب يقـوم بثـورة          :         بتاح موس

                             ويحدد إقامة الملك داخل قصره 

                                   أو يصمد على مقاطعتـه لديانـة          :          كاهن فتاح

   ..     آتون 

                                   الزم أتباعنا جوه القصر يكونـوا         :         بتاح موس

             دا هايسـهل      ..                    على إتصال ببعضيهم  

   ..          حاجات كثير

       دول   )                        يخرج برديه من صديريته    (   :        كاهن رع

   ..                       أسماء أتباعى جوه القصر 

   ..                          ودول أسماء أتباعى أنا كمان   :          كاهن فتاح

              ودول أسـماء      ..  و  ..      جميـل    ..   هه   :         بتاح موس

   ..                        رجالتى فى القصر أنا كمان

  ؟  ..                       مين هايبدأ الخطوة األولى   :          كاهن فتاح

   ..                          كلنا ها نبدأ فى نفس اللحظة   :        كاهن رع



                                  ودلوقتى هـانقرا مـع بعضـينا          :         بتاح موس

                               ويذ السـحرية لطـرد األرواح           التعا

   ..       الشريرة

                                                       يبدأ الثالثة فى قراءة التعاويذ بكلمـات ال يفهـم            ( 

     يدور    ..                                                  منها شيئا لتداخلها مع بعضها بصوره يصعب فصلها     

                                                                الثالثة فى مسارات أشبه بالدوائر بينما يزداد دخان البخور،         

                                                             يتقابل بتاح موس فى دورانه مع كاهن رع بعيدا عن كاهن           

    ..)    فتاح

                                     إحنا مش كنا وحدنا اإللة آمون مع          :    موس     بتاح 

   ..                         اإللة رع فى إله واحد أعلى 

      مظبوط   :        كاهن رع

                                   طب فكر كده لو القسمة بقت على          :         بتاح موس

                                   إتنين مش برضه نصيبك ها يبقـى       

   ..    أكثر

   ..             فكره مش بطاله  )      مفكرا (   :        كاهن رع

   ..               معادنا بكره هنا   :         بتاح موس

              دوران، يتعمد                                       يومئ كاهن رع بالموافقة، يكمالن ال       ( 

    ..)                                 بتاح موس أن ينفرد أيضا بكاهن فتاح



   ..          صعبان عليا   :         بتاح موس

    أنا   :          كاهن فتاح

                         مش برضه اإللـه فتـاح         ..     طبعا   :         بتاح موس

   ..                           أولى باألمالك اللى هياخدها رع

  ؟  ..        تقصد إيه   :          كاهن فتاح

   ..                                   أقصد إنك دايما بترضى بالقليل         :         بتاح موس

                                       هوه ما آنش األوان يا راجل تكبـر       

   ..    بقى 

  ؟  ..    إزاى   :          كاهن فتاح

                      تضم امالك رع ألمالك فتاح   :         بتاح موس

  ؟  ..        وكاهن رع   :          كاهن فتاح

                إنت ها تحبـه       ..                   كفاية عليه بقى       :         بتاح موس

              أكثر من نفسك 

  ؟  ..                       وإنت شايف ممكن أعمل إيه   :          كاهن فتاح

   ..                           عدى عليا بعد يومين نفكر سوا   :         بتاح موس

                   الجميع الدوران                                     يومئ كاهن فتاح بالموافقة، يكمل      (  

                                                            ، يسيطر صوت الناى علـى المشـهد ، تـزداد اإلضـاءة             

    ..)      تدريجا



               كفاية أنا تعبت   :        كاهن رع

          وأنا كمان   :          كاهن فتاح

          ودلـوقتى     ..                        بالتوفيق لينا جميعـا      :         بتاح موس

     يتجه  (                               الثعابين المقدسة الزم تتعشى     

                                    بتاح موس إلى إلى أحـد جوانـب        

                                  الحجره ليكشف الستار عن صندوقا     

                                ملئ بالثعابين ، ومن فتحه            زجاجيا

      ..)                           أعلى الصندوق يضع الطعام لها

                                      إنت لسه الهواية دى عندك يا بتاح          :        كاهن رع

                            ؟ مش عارف عاجبك أيه فى        ..   موس

              التعابين دي ؟

                                   متعة كبيرة أشوفها وهية بتزحـف         :         بتاح موس

                                  على األرض ، وتخـش فـى لحـم         

                           بعضها وتغير جلدها كل شوية 

   ..           هواية غريبة   :          كاهن فتاح

    ..                            مفيش أغرب من البنى آدم نفسه   :         بتاح موس

                                 قصدك ما فيش أغرب من الكهنة        :        كاهن رع

..   



                                                  يضحكون جميعا، يزداد صوت الناى ، بؤرة إضاءة         ( 

    ..)                                        على عازفه، يراه كاهنا فتاح، ورع ألول مرة 

                  ؟ وإيـه اللـى       ..          مين ده   )     صارخا (   :          كاهن فتاح

                  دخله حجرة األسرار 

                      الزم يتقتل فـورا       ..           أنكشف سرنا    :        كاهن رع

                               يخرج خنجرا ويحاول قذف عازف      (

                                     الناى بـه، يمنعـه بتـاح مـوس         

  )  ..     بسرعة

               دا عازف الناى    ..      لحظة    :         بتاح موس

  ؟  ..                    يعنى إيه عازف الناى    :        كاهن رع

     مـا     ..                             دا موجوده عشان الثعابين        :         بتاح موس

                                    تخافوش دا ما بيشوفش وال بيسـمع       

   ..                   يعنى ما فيش خوف منه   .. 

  )                                يضع يده أمامه، يصـرخ فيـه       (   :          كاهن فتاح

   ..    صحيح

                                    حتى الثعابين جايبلها عازف نـاى         :        كاهن رع

   ..                  مخصوص عشان يرقصها 



                          عشان تعرفوا بـس إن       )     ضاحكا (   :         بتاح موس

   ..        قلبى طيب

     )       يخرجان    ..(      واضح   )    معا   :(                كاهنا رع وفتاح

            أشوفكم على     ..                   على حسب اإلتفاق       :         بتاع موس

                       بعــد خروجهمــا يضــحك   (       خيــر 

            يــا كــاتم    )                     بهســتيرية واضــحة 

                          يتقدم عازف الناى بعـد       (         اإلسرار  

                                    أن يتخلى عن دور عـازف النـاى        

    ..)               ليواجه بتاح موس  )      األعمى

   ..                      تحت أمر الكاهن المعظم    :            كاتم األسرار

  ؟  ..                          فيه مواعيد تانية النهارده    :         بتاح موس

                                     الملكه تى والـوزير  نخـت بـا            :            كاتم األسرار

   ..    آتون

   ..            خليهم يدخلوا   :         بتاح موس

                                     قبل ما يدخلوا فيـة حـد عـاوز            :            كاتم االسرار

   ..      يشوفك 

                        تخفت االضاءة ، يـدخل       (  ؟  ..   مين   :          بتاح موس 

   ..              هوه انت       ..)                    شاب ، يظهر كشبح     



    كنت    ..                             اهال بيك فى حجره االسرار      

           ايه اخـر      ..     هه     ..               متوقع حضورك   

                     يقدم الشـاب بعـض      (   ؟    ..        االخبار  

              مـوس الـذى                          لفائف البردى لبتاح    

ــا  ــل    ..)                   يفضــها و يقرأه    ..          جمي

                                     بيعجببنى فيك انك فاهم شغلك كويس      

   ..                               بس فيـة ملحوظـة صـغيره           .. 

                                        الرسائل اللى هاتيجى  للملك اخناتون      

                                        بعد كده هاتوصلها له بس بعـد مـا         

                                تـزود حـرف نـون أو واو أو أى    

ــان   ــب عش ــايفه مناس ــرف ش                               ح

                                       يغيرالرساله للمعنـى اللـى احنـا        

ـ      ..          عايزينه             د منـين                 عـارف هتاخ

                وعـارف بقيـة       ..                     المكافأة  بتاعتك    

                                 خطوات شغلك وما تنسـاش انـى       

                   مع السـالمة فـى        ..             مبسوط منك   

                     يخرج الشاب ، تعود     (   ..            رعاية أمون 

                                     االضاءه لما كانت عليـه ، يسـمع        



                                      صوت فحيح الثعابين ، يقاوم بتـاح       

              يا كـاتم       ..)                      موس ضحكات تنتابـه     

        األسرار 

   ..   عظم              أمر الكاهن الم   )    داخال (              كاتم  األسرار

  (          معاهـا                               دخل الملكة تـى وإللـى        :                 بتاح موس

                                  يجلس بتاح موس تحت قدمى تمثال      

                                   اإللة آمـون وهـو ينشـد بعـض         

                              آللهم إحفظ مصر وبارك         ..)      األدعية

     ..)                     تدخل تى والـوزير       (    ..          لنا فيها 

                                    وأرزق ملكها أمنحوتب الرابع الذى     

                                      تسمى كآبائه الملوك العظـام علـى       

ـ        ..       إسمك     ى                           أرزقه ولدا يخلفـه عل

                                   العرش ، وإهده إلى طريق الصواب      

   ..                                    وأبعد عنـه األفكـار الشـريره        

                         يظهر كما لو كان فوجئ        ..       ينهض   (

         إيـه      ..)                            بوجود الملكة تى والوزير     

                       ؟ الملكه المعظمة تى      ..                   ده أنا با أحلم     

                                ووزير البالد هنا فى حجرة األسرار 



   ..                      فوجئت بدخولنا بتاح موس             تى         

           تم األسرار      يا كا  )       مناديا (   :         بتاح موس

   ..                 أمر الكاهن المعظم  )     داخال (   :            كاتم األسرار

                                       ليه مـا قلتلـيش إن الملكـة األم            :         بتاح موس

         كان الزم     ..                          مشرفة معبد اإلله آمون     

   ..                       يا بنى أستعد لمقابلتها 

   ..                  مفيش داعى للرسميات   :          تى       

              خـالص روح     )               لكاتم األسرار     (    :         بتاح موس

     يـا                شرفت المعبد     )         للملكة      (       دلوقتى

   ..      موالتى 

                 شكرا يا بتاح موس   :                   تى

                                      الملكة المعظمة تى جاية النهـارده         :                نخت

                                عشان تطمن بنفسها على وصـول      

                                        القرابين السنوية لخزانة اإللة آمـون      

..   

                                 شكرا يا مـوالتى علـى كرمـك           :           بتاح موس

                                      وسخاءك النبيل منذ الصباح البـاكر      

                                       وأنا أبتهمل لإللة آمـون أن يـرزق        



                                المقدس ولدا وأن يسدد خطـاه             ملكنا  

   ..       ويوفقه 

                                     هوه ده العشم برضـه يـا بتـاح            :                   تى

                            بس أنا مش جايـه بسـبب          ..    موس

   ..               القرابين لوحدها

                                    تشريفك للمعبد ديـن عليـا والزم          :           بتاح موس

   ..     أأمرى   ..                أوفية يا موالتى 

                               جايه بخصوص الصلح بينك وبين        :           تى        

                           إبنى الملك أمنحوتب الرابع 

                                    موالتى إن كان عليا أنا مفيش فى          :       اح موس  بت

                                        قلبى غير كل خير لكن أنا ما أقدرش        

                                      أكبت رغبات بقية الكهنة فى الدفاع      

   ..            عن اإلله آمون

                                   إذا كنت لسه مخلص للملك الراحل        :                    تى

                                  بين والئك إلبنه وبالش تقف إنـت       

    ..                   والكهنةوالناس ضده 

    ..                      موالتىبتطلب منى الموت   :            بتاح موس

    ..                   با أطلب منك الصلح    ..   أل   :               ى         ت



                                   الصلح إزاى يا مـوالتى والملـك          :          بتاح موس 

    ..                          بيحسب البساط من تحت رجلى 

                                    أرجوك حافظ على العهد اللى بينك        :    تى

    ..                   وبين الملك الراحل 

    ..              لكن يا موالتى   :             بتاح موس

                                    أيها الكاهن المعظم تشريف الملكة       :     نخت

                  فى للعفو عن أى                        األم لمعبد آمون كا   

                                  كلمة إساءه صدرت فى حقكم مـن       

   ..             الملك إخناتون

ــاتون   :         بتاح موس               نخت يا وزير         ..           إخنــ

   ..                            البالد مش كنت بتعبد اإلله آمون

    . .                                   ودلوقتى با أعبد اإلله آتـون           :              نخت

                                         أيها الكـاهن المعظـم إحنـا جينـا         

                                       النهارده لحقن الدماء ، للحفاظ على      

  ت             إذا اســتحكم   ..                إســتقرار مصــر

                                        العداوه بينك وبين الملـك إخنـاتون       

                                    مش ها يجنى ثمار كرهها إال الشعب      

..   



                                   أنا  شايف الوزير خـايف علـى           :         بتاع موس

                                  مصلحة الشعب أكثرمن خوفه علـى      

               مصلحته الشخصيه

                                مصلحتى هيـه نفسـها مصـلحة          :          نخت      

   ..      الشعب 

                             بس يا ترى الشـعب شـايف          ..   أه   :          بتاح موس 

  ؟  ..              مصلحته مع مين 

                بتاح موس إحذر      ..                مع الملك طبعا    :      نخت 

                                        إنت كده بتعلن عداوتك للملك ولينـا       

   ..    كلنا

                              موالتى الملكة أنا مش ها       )      للملكة (   :         بتاح موس

   ..                              أقدر أتكلم مع الوزير بالشكل ده

                                 بتاح موس تقدر تفسر إجتماعـك         :         نخت     

                                    هنا فى حجرة األسرار مـع كهنـة        

         فتاح ورع

             إجتماع عادى    ..  إ   :         بتاح موس

                                من إمتـى بتحصـل إجتماعـات          :           نخت   

  ؟  ..                    دوريه بين كهنة األلهه



           بس إحنـا      ..                    مش دورية وال حاجة      :         بتاح موس

                                       األيام دى بنفكر نعمل إتحـاد عـام        

                                     لآللهه آمون ورع وفتاح فـى إلـه        

   ..         واحد أعلى

                   ؟ وإشمعنى دلوقتى     ..      إيه  )      مندهشه (   :                 تى

                                        فكرت فى إتحاد عام لآللهه يا بتـاح        

  ؟  ..   موس

                                  مشروع قديم يا موالتى وبنحـاول         :         بتاح موس

   ..      دلوقتى

                          بتحاول دلوقتى تجمـع      )      مقاطعة (   :          تى       

                 بتفكر فى إيـه       ..                     كل الكهنة حواليك    

  ! ؟  ..                       بالظبط ياكبير كهنة آمون

   ..        فى الخير   :         بتاح موس

  .                         مش باين إنه فى الخير أبدا   :         نخت     

                                    إسمع يا بتاح موس حتى لو كـان           :          تى       

                   رابع علـى خطـأ                      إبنى أمنحوتب ال  

                                   إوعى تتصور إنى ممكن أتساهل مع      

     بتاح    ..                                 أى حد تسول ليه نفسه أذيته       



                                موس فكر كـويس ولـو إحتجتنـى     

     ..                        هتالقينى دايما فى إنتظارك

                            والوزير نخت ، يبقـى بتـاح     "   تى "            تخرج الملكة   ( 

    ..)                                     موس شاردا ، ثم ال يلبث أن يبتسم بسخرية

               يا كاتم األسرار   :         بتاع موس

                   أمر الكاهن المعظم   )     داخال (   :            كاتم األسرار

   ..                        كهنة آمون جاهزين لإلجتماع   :         بتاع موس

                    جاهزين وفى اإلنتظار    :             كاتم األسرار 

                       وماتنساش تجيب الزيوت      ..       يدخلوا   :           بتاح موس  

                                  وقدور األحشاء والمشارط ها نحنط     

     ..                     جثة األميرواحنا بنتكلم

                                                 يكشف بتاح موس وجه التابوت ، يدخل ثالثة من            (

  )      الكهنة

   ..                     التحيات للكاهن األكبر    :  ) ١ (     كاهن 

  ؟  ..            إتأخرتوا ليه   :         بتاح موس

                       إحنا جايين حسب الميعاد   :  ) ٢ (    كاهن

                         لكن الظاهر إن األمر عاجل    :  ) ٣ (    كاهن



                        كاتم األسرار قالكم عن       ..        مظبوط     :         بتاح موس

                                   اللى جرى فى إجتماعى مع كـاهن       

              رع وكاهن فتاح

                                 بس أنا شايف إن مفـيش خـوف           :  ) ١ (    كاهن

   ..    منهم

           ساعدونى   )                     محاوال إخراج الجثة      (    :         بتاح موس

ــن   ــة م ــراج الجث ــى إخ                                 األول ف

                        يخرجون جميعا الجثـة،     (   ..        التابوت

  (               إتفضـلوا     )                   يضعونها على منضده  

                                      يناولهم المشـارط ، يبـدأون فـى        

                            لو إدينا لنفسنا ثقـة         ..)            تشريح الجثة 

                                     وقلنا إن مفيش خوف من كهنة فتاح       

                                      ورع زى ما بتقولوا ها يبقى غلطنا       

            الزم نعمـل      ..                      كبر غلطة فى حياتنا    أ

                                  حساب للحاجـات الصـغيرة قبـل       

   ..                                  الكبيره الزم نفرقهم عن بعضهم      

   ..                        أما بخصوص الملك آخناتون 

  ؟  ..         تأمر بإيه   :  ) ٢ (     كاهن 



                                    هاننشر بـين الشـعب إن الملـك           :         بتاح موس

       مجنون 

   ..             ناولونى المقص   :  ) ٣ (    كاهن

                                      أو ملحد وكافر باآللهـه لـو مـا            :  ) ٢ (     كاهن 

   ..       ه مجنون        صدقوش إن

                                   وفى الحالة دى ال يجوز لمجنـون          :  ) ٢ (     كاهن 

                         أو كافر إنه يحكم شعب مصر

              خـد حـط      )                  يخرج أحشاء الجثة   (   :         بتاح موس

                                   األحشاء دى فى القـدور وملحهـا       

                     نـاولونى خلطـة       )) ١ (          ينفذ كاهن  (

   ..      الزيوت

                                    أنا كده فضيت كل السـوائل مـن           :  ) ١ (     كاهن 

       الجثة 

         الوجه                              لفوها بالشاش بقى ، وسيبو       :         بتاح موس

   ..      مكشوف 

  ! ؟   ..      ليه     :  ) ٢ (     كاهن 

  ؟  ..                          إنتوا مش عارفين دى جثة مين   :         بتاح موس

  ؟  ..   مين   :  ) ٣ (     كاهن 



    ..                            دى ألمير من أمرائنا فى آسيا    :         بتاح موس

                          الجثة دى ها تبقى دليل        ..        فهمتك     :  ) ٢ (    كاهن

                       على خيانة إخناتون لمصر

               إزاى إخنــاتون    ..                بــالظبط كــده    :         بتاح موس

                          آسيا يتقتلوا على يد                     يسيب أمرائه فى  

                                        شوية قبائل همجية  زى قبائل الخـا        

                                     بيرو وما يتحركش إلنقاذهم وإنقـاذ      

             هـا نقـول       ..                     مملكة مصر العظمى    

                                  كمان للشـعب إن داخـل حجـرة        

                                    األسرار وفى مدافن معابـد آمـون       

                                      آالف من جثث القتلى اللى جايين من       

                                     آسيا فى توابيت لمصر ، ها تحطوا       

ـ           ون                                   الجثة دى على مذبح اإللـه آم

                                    وكل اللى داخل وخارج الزم يشوفها      

                                    وبشكل غير مباشر ها توحوا لكـل       

                                     الشعب إن دم إخناتون المجنـون ،       

    ..                             المعتوه، الكافر، الخائن مهدر

 



 إظالم تدريجى، بينما يعلو صوت فحيح الثعابين( 

(.. 
  
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



  
 

                                                  شرفة قصر الملك إخناتون المطلة على الحديقـة          ( 

                                  يدخل إخناتون وهو يحمل فى يده         ..           باب القصر             والمواجهة ل 

                                                            قفص صغير به أحد العصافير الملونة أثناء دخوله نسـمع          

    ..)                          صوته المسجل وهو يردد نشيدا

                                يظهر صـوته المسـجل وكأنـه        (   :          إخناتون

       قـادر    ..           يـا رب    )                خارج من أعماقه  

               خـالق األرواح      ..                 أنت على كل شئ   

                                  واألجساد والكون العظـيم واضـع      

                    الصـور، مثبـت                     اإلنسان فى أحلى  

                                  األرض وواضع خرائط البلدان كـل      

                                    فى مكانه يسبح لك الطير واألشجار      

                                    والجبال واألنهار أنت سيدهم جميعا     

                                      تشقى من أجلهم ، كم هى طيبـة         -

                 إمنحنـى نـورا       ..       يا رب    ..       أفكارك

                           وسوى بين قلبـى وقلـوب         ..      منك  



                                         العالمين وأرزقنا جميعـا الهدايـة ،       

             آللهم آمين   ..                 والصدق، والحب لك

                                                      أثناء النشيد يفتح إخناتون قفص العصفور ، يتأمله         ( 

    ..)                           تلحظ نفرتيتى ذلك عند دخولها  ..                  قليال، يتركه ليطير 

  ؟  ..                 إيه اللى عملته ده   ..        إخناتون   :          نفرتيتى

   ..            قصدك العصفور   :        إخناتون

                  إنـت نسـيت إن        ..             دا عصفورى      :         نفرتيتى 

   ..                          والدى جايبهولى من بالد آسيا

                   لعصافير مكانها ع        بس ا    ..       عارف     :        إخناتون

                                الشجر ووسط الشمس والحرية مش     

   ..                  داخل أقفاص من حديد

             أنا كده ها      ..         مش ممكن    ..        إخناتون   :        نفرتيتى

                                  أزعل الزم تجيبلى العصفور بتاعى     

                ، أنا بحبه قوى 

                                     لو أقدر كنت سبته ليكى لكن ممكن          :        إخناتون

              يتناول إناءا   (     بصى     ..             أعوضك عنه   

                                   فخاريا من علـى سـور الشـرفة        

         أنـا    )                      ا به بعـض الـورود          مزروع



                                   زرعت الورد ده عشـانك ، ولـو        

                                      سألتيه عن إسمه ها يقولـك أسـمى        

                    لـو مـش مصـدقانى       ..           نفرتيتـى  

   ..      إسأليه

   ..        جميل قوى  )            تتأمل الورد (   :        نفرتيتى

                                  لونه وريحته والكالم إللى بيهمس        :        إخناتون

            على فكـرة      ..                          بيه بيقولك إنه بيحبك     

                                  الورد رسملك صورة علـى جـدار       

   ..   عته           القصريه بتا

     حلوة    ..       ياه  )                    تتأمل جدار القصرية   (   :        نفرتيتى

  ؟  ..                     الورد برضه اللى رسمها   ..    قوى

   ..                        طبعا إمال يعنى هيكون أنا   :        إخناتون

   ..      حبيبى    :        نفرتيتى

    نعم   :        إخناتون

   ..           أنا مسامحاك   :        نفرتيتى

  ؟  ..       على إيه   :        إخناتون

      فعـال     ..                        على حكاية العصـفور        :        نفرتيتى

   ..  جر                          المكان المناسب ليه فوق الش



                  طب بصى ليـه      )            يشير لألشجار  (   :        إخناتون

                                   هتالقيه بيشاور ألجمل ملكـة فـى       

   ..                   الدنيا ، وبيغنيلها 

                                                  يسمع غناء العصفور ، تحتضن نفرتيتى إخنـاتون         ( 

        وقائـد    "     تـى  "              تدخل الملكة      ..                               الذى يمسح بيده على شعرها      

    ..)               الجيوش حور محب 

                               تصدر أصوات همهمات للتنبيـه      (   :       تــــى

..  (  

    ً                               عفواً يا موالى لو كنت جيت فـى           :        حور محب

   ..              وقت غير مناسب 

     خير    ..       ً ال أبداً    :         إخناتون 

                                 وصلتنى النهاردة الصبح رسـالة        :        حور محب

                                          بتقول إن اثنين من أمرائنا فى آسـيا        

                                     قتلوا بسبب ثورات التحرر فى آسيا      

                                 جثة واحد منهم وصـلت لمعبـد          .. 

   ..                         آمون والثانية لسه ماوصلتش

                                 دور داخل المكان ، يبدو عليه       ي   ..              ً   إخناتون صامتاً    ( 

    ..)                      الحزن والتفكير الشديد 



                       طول حياتى وأنا بالقى       ..          إخناتون     :       تــــى

                                      فى نفسى ميل لإلله رع عـن بقيـة         

                         لكن عمرى مـا عاديـت         ..        اآللهة  

                          دول نـابهم أزرق وكـل         ..         الكهنة  

  .                      وقتهم للخطط والمؤامرات

  ؟   ..                       قصدك تقولى إيه يا أمى    :        إخناتون

                       إنك بسـكاتك عـن                قصدى أقول    :   تى

                                      ثورات التحرر فى أسيا بتدى الكهنة      

                  لو رحـت معبـد        ..              فرصة عمرها   

                                   آمون دلوقت هتالقى جثـة األميـر       

                               إللى وصلت محنطـة ومحطوطـة      

                                   وشها مكشوف على المذبح فى معبد      

                                      آمون إللى رايح وإلى جاى بيتفـرج       

                                        عليها ، وبيسيب نفسه للكهنة يملـوه       

                كره وعداوه ليك 

                             إن الدور إللى جاى على              بيقولوله   :        حور محب

   ..           مصر وناسها 

  ؟   ..                  وإيه المطلوب منى    :        إخناتون



                                  تجهيز حملة إلخماد الثورات فـى         :        حور محب

   ..     آسيا 

      ولــو    ..                        والصــلح مــع الكهنــة    :   تى

   ..      بالكذب

   ..  ّ          فكّر يا موالى    :        حور محب

                             إكتب إلى أمرائنا فى آسيا        ..      حور     :        إخناتون

                                      قولهم إن الملك إخنـاتون سياسـته       

                        ً       الم مش الحرب وعليهم جميعـاً         الس

                                      إتباع سياسة السالم ومـن ال يقـدر        

                                       عليهم يمكنه العودة ، جهـز كمـان        

                                  جيش لحماية واليات مصر فى آسيا      

   ..                                     من قبائـل الخـابيرو الهمجيـة        

                                  الحرب فقط ضد قبائل مـش ضـد        

    ..              ثورات التحرر 

  ؟  ..            ولكن يا موالى   :        حور محب

   ..              نفذ يا حور محب   :        إخناتون



                  نفرتيتى قبـل     )                 انبا مع نفرتيتى   ج (   :               تى

                                    ما أدخل كنت سامعه كالم حب ناعم       

   ..                      قوى بينك وبين إخناتون 

  ؟  ..              موالتى تقصد إيه   ..   هه   :        نفرتيتى

                                   أقصد ما دام بيخاف عليك وبيحبك         :       تى    

   ..                           قوى كده يبقى ممكن يسمع كالمك

  ؟  ..                يسمع كالمى فى أيه   :        نفرتيتى

   هم        عـداوت    ..                       فى إنه يهادن الكهنـة     :       تى    

        نفرتيتى    ..                      مش فى مصلحتنا خالص   

   ..                   أرجوكى تحاولى معاه 

   ..         بس يا أمى   :         نفرتيتى 

        إخناتون    ..                             يا بنتى أنا خايفة عليه         :         تى      

                                      دماغه ناشفة وممكن يسبب لينا كلنا      

   ..       المتاعب

                بس أنا ما أقدرش   :        نفرتيتى

                     ضيعى وقتك فى حاجة       ..       ألتقدرى   :        تى     

       تضيعيه        بدل ما    ..           فى إقناعه    ..        مفيده  

   ..                          فى الورد والزينة والعصافير



                               موالتى الملكة أرجـوكى بـالش         :        نفرتيتى

   ..                  تكلمينى باللهجة دى

     إنتى    ..                                  يا بنتى أنا خايفة علينا كلنا        :        تى     

                                    لو بصيتى مـن الشـرفة دلـوقتى        

                                     هتالقى الناس ثايرة فـى الشـوارع       

                                         وبيطالبوا بإهدار دم الملك لـو مـا        

      قلـت     ..                          رجعش عن إللى فى دماغة    

  ؟  ..  يه إ

                                   قلت أل يا حور محب أنا ماأقدرش          :        إخناتون

        الـدين     ..                             أفصل بين الدين والسياسة     

                                       بيدعوا للسالم والسياسة الحقه بتدعوا     

   ..          برضه للسالم

   ..                   لكن الكهنة يا موالى    :          حور محب

  )       آمـره  (   ..                           تانى ها تقوللى الكهنة        :        إخناتون

                                        نفذ اللى قلتلك عليه وسيبونى دلوقتى      

   ..     لوحدى



   ..                     فكرى كويس يا بنتى     )         لنفرتيتى (   :             تى

                                    تخرج الملكة تـى يتبعهـا حـور         (

  )  ..   محب

           نفرتيتى  :          إخناتون

   ..         أنا خايفة   :        نفرتيتى

    كمل    ..                              إفتكرتك ها تقوليلى إتشجع        :        إخناتون

               نفرتيتى أنـا      ..                  أتاريكى بتخافى      .. 

               تخلينى قـادر      ..                    محتاج كلمة تقوينى  

     ..                        أكمل المشورا مش تهد حيلى

                                  ت هتافات متداخلة ال يفهم منها شيئا          تسمع أصوا  ( 

                                                           ، يدخل شاب متلصصا، يخرج خنجرا من جلبابـه، يحـاول           

    ..)                                         طعن إخناتون ، تصرخ نفرتيتى فيتفادى الطعنة

   ..            إخناتون حاسب   :            نفرتيتى

                                                   يقع الخنجر من يد الشاب، يـدخل إثنـان مـن               (  

    ..)                       يدخل حور محب والملكة تى   ..                    الحرس ليمسكا بالشاب

  ؟  ..       يه أيه  ف   :        حور محب

  )             تتحسسه فى هلع (     إبنى    :                   تى



                                   ما تخافيش يا أمى مجـرد جـرج           :              إخناتون

   ..     بسيط 

       خـاين    )                     تضرب الشاب فى عنف    (   :                   تى

        إقتلوه    .. 

    إنت   )          ثم للشاب     .. ( ال  )           للملكة تى  (   :              إخناتون

  ؟  ..                 مين وليه عملت كده

   ..   أنا   ..     أنا    :                الشاب

   ..       ك بإيدى            إنطق واإلقتلت   :        حور محب

                ليـه عـايزين       ..                   إتكلم ما تخافش       :              إخناتون

                                      تقتلونى دى تالت محاولة قتل الشهر      

   ده

                                     أنا ما أعرفش أى محاولة قبل كده          :                الشاب

  "   تى "                 الملكة المقدسة      ..               وأنا مش خاين  

                                        إتهمتنى بكده لكن أنا فـاهم حاجـة        

                           تانية إن الخاين هوه الملك 

  ؟  ..   أنا   :            إخناتون

     أيوه   :              الشاب

  ؟  ..         وإيه كمان   :           إخناتون   



   ..                 وكافر باإلله آمون    :           الشاب     

   ..    كمل   :         إخناتون

                                ومتواطؤ مع أعداء مصـر فـى          :          الشاب    

                                       مملكة خيتا وميتـانى ومـع قبائـل        

          الخابيرو 

  ؟  ..         وإيه كمان   :          إخناتون  

                                   عشان كده  الكاهن األكبر أهـدر          :         الشاب   

   ..   دمك

        وكــافر                        وإنــت شــايفنى خــاين    :         إخناتون 

  ؟  ..         فكرت كويس   ..            ومتواطؤ فعال

                                      أنا ما إتعودتش أفكر الكاهن األكبر         :       الشاب 

   ..                        هوه اللى بيفكر لينا كلنا

  ؟  ..                 إنت ما عندكش عقل    :        إخناتون

                           لكن أكيد عقـل الكـاهن         ..       عندى     :      الشاب

     ..                           األكبر بتاح موس أكبر من عقلى

  )                           يأتى صوت بتاح موس من الخارج  (  

               يـدخل مسـرعا    (   ..   ك           موالى المل    :         بتاح موس

     ..)                               ليركع تحـت قـدمى إخنـاتون      



                                  إعذرنى يا موالى مش قادر أسيطر      

                                     لوحدى على الناس وال على الكهنـة       

   ..                 الدنيا بتغلى بره    .. 

   ..                              دا الوعد اللى بينا يا بتاح موس   :                 تى

                                  موالتى أنا ما أعرفش حاجة عـن          :         بتاح موس

                                   حوادث اإلغتيال اللى ممكن تكـون      

                   عشان كده أنا ها     و   ..              حصلت للملك   

         دا مـا      ..                               أنتقم من الخاين ده بنفسى      

              يطعنه بتـاح     (                     يستحقش غير القتل    

                                   موس بخنجره ، يحـاول إخنـاتون       

    ..)                 إنقاذه فال يستطيع 

   ..         ما تقتلوش   ..   أل    :          إخناتون

                                          يسقط الشاب على األرض، يـدور بعينـه بـين      ( 

    ..)                 إخناتون وبتاح موس

                         مش عارف مين فـيكم       )      بصعوبة (   :      الشاب

                                                  ى صـح ومـين إللـى غلـط ؟             إلل

  )    يموت (

   ..            موالى دا خاين   :         بتاح موس



     أخرج    ..                      الخاين هوه إنت      )     منفعال (   :         إخناتون 

    ..           بره القصر 

   ..         موالى أنا    :         بتاح موس

                             أقسم باإلله آتـون لـو        )      مقاطعا (   :         إخناتون 

   ..                                      نطقت كلمة تانية قدامى ال قتلـك        

   ..              أخرج بره القصر

         تحيـاتى    )        خارجـا               وهو ينحنـى     (   :         بتاح موس

       يخـرج   (                  تحياتى للجميـع       ..         للجميع  

  )  ..     مسرعا

                   نادوا كتبه القصر      ..              إسمعونى كلكم    :        إخناتون

   ..                     يكتبوا اللى ها أقوله 

       يـدخل      .. (           كتبه القصر     )       مناديا  (    :       الحارس

  )               إثنان من الكتبه

                                  قررنا أنا إخناتون ملـك مصـر          :        إخناتون

   ..                      تحريم عبادة ديانة آمون

      موالى    :        حور محب

      إبنى    :                تى 



                         مش عايز حد يقاطعنى      )     صارخا  (    :          إخناتون  

                                      إكتبوا ومنع القرابين السنوية التى        .. 

                 تعطى لكهنة آمون 

   ..           لكن دا ممكن   :         حور محب 

             قلت مـش     )                  صارخا مرة أخرى      (    :            إخناتون    

      كمـا     ..         إكتبوا     ..                  عايز حد يقاطعنى  

                                    قررنا محو جميع أسماء اإلله آمون      

                  مقابر فـى كـل                          من على المعابد وال   

                      لتكشط فورا بالخناجر      ..              أنحاء طيبه   

                  والمعاول والسيوف 

           إزاى هـا      ..                        إخناتون يـا ولـدى         :            تى         

                                   نشطب أسـماء آمـون مـن جـوه         

  ؟  ..       المقابر

                                      تحفر كل المقابر بما فيها مقـابر          :            إخناتون    

                                    أجدادى وأبى الملك الراحل وليمحى     

                                       منها جميعا إسم هذا اإلله الـدموى        

                           تنفذ جميع األوامـر فـى         ..       آمون  

   ..     الحال



                                                   تتعالى أصوات الهتافات بالخارج يـدخل الـوزير          (  

  )         نخت مسرعا

                                موالى الملك فيه مصيبه هاتحصل        :                  نخت

        دلوقتى 

  ؟  ..               فيه إيه يا وزير   :            إخناتون    

                                    أتباع كهنة آمون وكل الناس اللى         :       نخت   

                                       آمنوا بأتون فى طيبه على وشك إنهم       

   ..          يقتلوا بعض

  ؟  ..           إزاى ده حصل   :        ناتون  إخ

                                      ما أعرفش طيبه كلها بتغلى بره يا          :       نخت   

ــا  ــوالى ، الزم تلحقه ــرج  (                      م        يخ

  )     مسرعا

                    إتحرك فـورا إنـت       ..         حور محب    :        إخناتون

                                  والجنود مش عايزين حرب أهليـة      

   ..    تحصل

          أمر موالى    :        حور محب

   ..                    من غير دم يا حور محب   :        إخناتون

  )  عا        يخرج مسر (              إطمئن يا موالى    :        حور محب



            الزم يبقـى      ..           مش باين     ..       أطمئن     :         إخناتون 

                                    فيه بحور دم عشان كهنـة آمـون        

   ..      تستريح

                                                  إظالم تدريجى بينما تضاء بـؤرة ضـوئية علـى            (  

                                                              إخناتون ، يسمع إخناتون أصواتا تطـارده ال يعـرف لهـا            

    ..)                                    يتحول المشهد لكابوس داخل رأس إخناتون   ..      مصدرا

   ..     مجنون   :  ) ١ (   صوت

     كافر   :  ) ٢   (   صوت

      خاين    :  ) ٣ (   صوت

         عيل صغير   :  ) ٤ (   صوت

                                 مش عارف الفرق بين رجل الدين         :  ) ٥ (    صوت 

   ..            ورجل السياسة

   ..                                   إدينالك الفرصة تبقى ملك وإله         :  ) ٦ (   صوت

  ؟   ..              عايز إيه تانى

                           إحنا نقتله ونسحل كل أتباعه   :  ) ٧ (   صوت

                                  ونهدم كل المعابد اللى بناها آلتون    :  ) ٨ (    صوت 

ـ         :  ) ٩ (    صوت    ا                                 ونمحى إسمه من الوجود زى م

   ..                عمل مع إسم آمون 



   ..                          الحقير فاكر نفسه أقوى مننا   :  )  ١٠ (    صوت 

                                                   تعاد بعض هذه الجمل مرة أخرى أو يقال بعضـا            (  

                                                         منها متداخال فى لحظة زمنية واحده، ثـم نميـز بجوارهـا      

    ..)                                     بعض أصوات أخرى لعائلة وأصدقاء إخناتون

                                  إنت فاكر أنا إتجوزتـك عشـان          :        نفرتيتى

            بقى ملكـه                  أنا قلت ها أ      ..            بحبك بجد   

    ..        وده أهم

                         يا تبقى كاهن يا تبقى        ..           الزم تختار  :           تى

          ملك محارب

                                     العالم اللى عايشين فيه ما يعرفش         :         بتاح موس

                                      غير الدم لكن السالم والنور والكالم      

   ..                            ده كله موجود فى دماغك إنت بس

                                   يا ريتك طلعت غـاوى جـوارى         :               أمنحوتب الثالث

                  أهى حاجة أهـون       ..             وحفالت زيى   

   .. ة      من حاج

                                    إمتى بقى ها تدينى منصـب أنـا         :           مرى رع    

      زهقت 



                                  عمال تنظر لى فى الفن تكـونش          :                    بيك

   ..                 فنان وأنا مش عارف

                                    طول ما أنا وزير ما عنديش عليك          :           نخت       

      هتالقى    ..                          أى تحفظات لكن لو فكرت    

               تتصاعد األصوات   (                وش تانى خالص    

                                    لتكون إنفجارا صوتيا يصرخ بعـده      

  )  ..          على األرض             إخناتون ويسقط

          .......    ألااه   :        إخناتون

                                             تتغير صيغة الكـابوس إلىصـيغة الحلمفتتغيـر      ( 

                                                          اإلضاءة لأللوان البيضاء والزرقاء والخضراء لتكون مزيجا       

    ..)                  يناسب ظهور الحكيم 

   ..    إنت    :                  إخناتون

    ...                 عارف إنك محتاجلى    :             الحكيم      

                حيـاتى كلهـا       ..                   فوق ما تتخيـل        :            إخناتون    

   ..                           تحولت لكوابيس ، طيبه بتتحرق إ

   ..              فكر إنك تسيبها   :             الحكيم      

  ؟  ..    آموت   :               إخناتون 

                        فكر ألبعد شوية من الموت    :            الحكيم     



  ؟  ..               طب ده يحصل إزاى   ..    آه    :            إخناتون    

                                أرضى آتون واسعة والخير فـى        :        الحكم 

    ..             كل حتة فيها 

   ..                              المشروع فى بالى مـن سـنين       :           إخناتون   

                          أنا متخيل كل جزء فيها        ..        تاتون     أخي

 ..    

   ..    إبدأ   :              الحكيم   

  ؟  ..       والكهنة   :            إخناتون  

           ويمكن لما     ..                     كل زمن وليه كهنته      :           الحكيم    

                                     تحاربهم النهارده نقدر نتخلص منهم     

   ..     بكره 

  ؟  ..            أحاربهم بإيه   :          إخناتون  

   ..                    إنت إللى تختار وتحدد   :         الحكيم  

   .  .                  محتاج لنصحيتك قوى    :         إخناتون 

          على الشط     ..                     هتالقينى دايما جمبك     :         الحكيم  

     ..                التانى من الحياة

                                  ثم تنفجر اإلضاءة بالظهور مـرة         ..               إظالم تدريجى    ( 

                                                            أخرى لنجد أنفسنا داخل المشـهد السـابق قبـل ظهـور            



                                                          األصوات حيث نرى تى ونفرتيتى والشاب القتيل ملقى على         

    ..)                                 وإخناتون يقف جانبا وهو شارد الذهن   ..     األرض

   ..       إخناتون   :       تيتى   نفر

     نعم   )              يفيق من شروده (   :          إخناتون

              نمـت وإنـت       ..                إنت رحت فين       :         نفرتيتى 

  ! ؟   ..      واقف 

            يلحظ الشاب    (       يمكن     ..         مش عارف  :            إخناتون

   ..        يا حراس   )        القتيل 

          أمر موالى   )     داخال (   :       الحارس

            إدفنوها فى     ..                     خدوا جثة الشاب ده      :          إخناتون

   ذا  ه                                   مقابر الصدقة واكتبوا على قبره    

   ..                   أحد ضحايا كهنة آمون

                 يحمـل الحـراس        .. (           أمر موالى      :       الحارس

       ..)                  الجثة ويخرجون بها

   ..                 إنت محتاج تستريح    ..         إخناتون    :       تى    

                    بس مش قبـل مـا         ..             فعال يا أمى     :        إخناتون

   )       صـارخا  (   ..                    أشوف بيك ومرى رع   

   ..          نادوهم حاال



                             النبيالن بيك ومـرى رع       )       مناديا (   :       الحارس

    )    ى رع            يدخل بيك ومر  ( 

                            أنـا كنـت كلمتـك عـن           ..      بيك     :        إخناتون

                                  مشروع بناء عاصمة جديدة لمصـر      

    ..                 سمناها أخيتاتون 

   ..              مظبوط يا موالى   :       بيك

   ..                     إبدأ فى التنفيذ فورا    :          إخناتون

                   لسه إختيار المكان    ..      موالى    :     بيك 

   ..        بيـك      ..                     ناولنى خريطة مصـر      :        إخناتون

   ..                                     عايز بيت الغنى جمب بيت الفقير       

                           رع واســعة ، معابــد طــرز      شــوا

                باختصار عـايز      ..                 معمارية جديدة   

                                      ثورة تبـان فـى كـل شـبر مـن           

   "         أخيتاتون "

    )                              يخرجها من حافظـة أوراقـه       (    :      بيك

                يناوله الخريطة    (                  إتفضل يا موالى    

   )   ..              وقلما من الغاب



    هنا   )                          يحدد على الخريطة موضعا     (    :        إخناتون

                                    على النيل فى منتصف المسافة بين      

                      معاك كـل اللـى        خد   ..           طيبه ومنف 

                                   تحتاجه عايزها تخلص فـى أقـرب       

   ..         وقت ممكن 

   ..         أمر موالى    :     بيك 

       يخـرج   (   ..                    ممكن تنصرف دلوقتى     :        إخناتون

   ..              وإنت  يا مرى )   بيك

   ..         أمر موالى    :        مرى رع 

                                     أنا ما ينفعش أكون ملك والكـاهن          :        إخناتون

                                  األكبر ألتون فى نفس الوقت عشان      

                                 كده مش هالقى أفضل منك يكـون       

              خلى بالك دا      ..                 األكبر آلتون          الكاهن

                                  أكبر منصب دينى فى مصر وأهـم       

                                      صفاته الرحمة ، القدرة على العطاء      

    ..       مستعد    ..       العدل    .. 

   ..                 وتحت أمرك يا موالى   :         مرى رع



        محتـاج     ..                      ودلوقتى سيبونى كلكم     :        إخناتون

   ..      أستريح

   ..            بس إنت مجروح   :         نفرتيتى 

                    والجرح زمانه بينزف    :        تى     

   ..               زم يتعالج فورا  ال   :        نفرتيتى

                     تفتكـروا ممكـن      )          بحزن شديد   (    :          إخناتون

  ؟  ..      يتعالج

 ..)إظالم تدريجى( 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

ٍ                                              قاعة اٍإلسـتقبال فـى القصـر الملكـى بمدينـة               (                      

                                                    يظهر من نوافذ القاعة جـزءا مـن المدينـة ،             "         أخيتاتون "

   ما                                                         وجزءا آخر من نهر النيل، وفى منتصف القاعة يظهر رس        

                                     الرمز عبارة عن قرص للشمس تخـرج         "     آتون "             بارزا لإلله   

                                                             أشعته على هيئة أياد بشـرية ينتهـى بعضـها بـالكفوف            

                      بجوار رمز آتون يقف       ..                                    والبعض اآلخر برمز مفتاح الحياة      

                                                           إخناتون ليرسم خريطة لمصر فوق لوحة معلقة على الحائط         

                                                            ، وعلى مقربة منه نجد نفرتيتى مشـغولة بـتالوة بعـض            

                                                        التعاويذ وبجوارهـا إنـاءا فخاريـا يحتـرق فيـه                   الرقى و 

    ..)      البخور

   ..                 الخريطة بتقول كده   ..       عروسه    :        إخناتون

                   هيه مـين اللـى       )              دون أن تهتم   (  :           نفرتيتى

  ؟  ..     عروسه

   ..   مصر   :        إخناتون

              ؟  ..   مصر   :        نفرتيتى



              يشـير علـى     (                 بصى ليها كويس       :        إخناتون

  )                 موقع مصر بالخريطة

   ..    كويس                 عشان موقعها يعنى    :        نفرتيتى

                 فيه روح طيبـه       ..              مش بس كده       :        إخناتون

                                         ساكنة البلد دى بتالقيها فى ناسـها ،       

   ..              حتى الصحرا      ..                    نيلها ، أراضيها    

   ..                                  كل شئ طيب بيخرج مـن هنـا         

                 السالم عمرهم ما      ..        الخير     ..       الحب  

       عشـان     ..                       هيخرجوا إال من مصر     

       ثـورة     ..                           كده مصر محتاجة ثـورة      

  ة                                    تصحيح لكل األحوال الفاسدة ، ثور     

   ..                                    فى الزراعة والصناعة والتعلـيم      

                                     ثورة شاملة ضد كل أنواع الكهنـة       

                                    اللى ماصين دم وخير مصر ، بحلم       

                                      بشمس بكرة تطلع تالقة تحتها فنـان       

                                     واعى ، صانع ماهر ، جندى قوى ،        

                                    مزارع نشيط ، رجل دين فاهم بجد       

                                   فى الدين وما يطمعش أنه يوصـل       



  )                       نفرتيتى مشغولة عنـه    (   ..        للحكم  

  ؟  ..          تعملى إيه  ب   ..         نفرتيتى 

                       التعاويذ والرقوات ما      ..       آسفة     ..   آه   :        نفرتيتى

ــور  ــع البخ ــال إال م ــنفعش تتق                                  ي

        والصمت 

  ؟  ..             وليه بتعمليها   :          إخناتون

   ..                عشان أخلف لك ولد   :        نفرتيتى

    ؟  ..   ولد   :        إخناتون

                                   أربع بنات دلوقتى ومـش قـادره          :        نفرتيتى

   ..                         أجيب ولد يحكم مصر من بعدك

                   د رزق ومش مقسوم        الول   ..        نفرتيتى   :        إخناتون

    ..      ويمكن   ..    لنا

   ..           الناس بتقول   ..            أل ما يمكنش    :        نفرتيتى

                    نفرتيتى إوعى تكملى    :        إخناتون

       تخفـت     ..               تعود مكانها        .. (     آسفة   :        نفرتيتى

    )                         اإلضاءة ، يظهر المشهد كحلم

                                     الناس بتقول إن دى لعنـه آمـون           :        إخناتون

                        ؟ وإذا كانـت الـدنيا      ..             عليا مش كده  



ـ                     ت كمـان يـا                            كلها مصدقه يبقى إن

   ..              آمون ده صنم     ..                 نفرتيتى تصدقى   

     حـد     ..                          مجرد صنم بصورة كـبش      

           أنا بحـس      ..           مش قادر      ..          يعبد كبش 

                  إزاى ها أطلب مـن     ..                إنى با أنتهى   

                                    كل الناس تصدقنى وأهل بيتى مـش       

   ..      مصدقنى

   ..                  إخناتون أنا مصدقاك   ..   أل    :          نفرتيتى

                               مصدقانى ألنك عايزه تصـدقينى        :        إخناتون

    ..               مش ألنك مقتنعه 

                                  مش عارفه يعنى إيه الزم أكـون          :        نفرتيتى

                           المهم إنى أكون مصـدقاك        ..       مقتنعه

                       وبعدين إنت الزم تخلى         ...      وخالص

   ..                        الناس كلها تصدقك بالقوة 

   ..               الزم يقتنعوا      ..          ما ينفعش    ..         بالقوة      :       إخناتون

                                      أنا بخاطب عقولهم والعقل هوه الشئ      

    ..                                الوحيد اللى ماتنفعش معاه القوة 



                                   أنا لو منك كنت فرضت دين أتون          :          نفرتيتى

                                    على الناس فرض واللى يخالفنى من      

                  الكهنة يعدم فورا 

   ..       نفرتيتى   :         إخناتون 

                                   ماهو طول ما إنت فى الطيبة دى          :         نفرتيتى 

                                   الناس ها تضحك عليك ومـش هـا        

   ..     تصدقك

   ..       نفرتيتى   :         إخناتون 

                                مش عارفه أعيش معاك بالشـكل         :        نفرتيتى

       قضـات                       إنت شخص مليان بالتنا    ..   ده

                                      ما إنتاش عارف عايز تبقى الكـاهن       

   طب    ..                           األكبر آلتون ولال ملك مصر    

   طب    ..                               عايز تخلف منى ولد ولال أل       

                                      إزاى  لو مش عايز زى إنـت مـا          

                                      بتقول بتفكر ليه تتجوز بنـت مـن        

       عـايز     ..                             بناتك عشان تحيبلك الولـد    

                                    تبنى مصر جديده ولال عايز تهـدم       

             تقدر تقوللى     ..                   ممكلة مصر العظمى  



                           ه حقيقة عالقتـك بـأخوك                بالظبط إي 

                                   الصغير سمنخ كارع وليه إخترتـه      

       تقـدر    !                             يكون خليفتك فـى الحكـم؟     

   ..                     يخفت صوت نفرتيتى      (    ..         تقوللى  

                  تنفجـر اإلضـاءة       ..             إظالم تدريجى 

                                    بالظهور دفعة واحدة لنجد إخناتون     

                                    يقف بجوار الخريطة شاردا بينمـا      

                                       نفرتيتى ما زالت تقـوم بتعاويـذها       

      صداعا                 إخناتون يجاهد      ..        وطقوسها

     ..)       شديدا 

   ..       نفرتيتى   :          إخناتون

                    آيوه يـا حبيبـى       )                تترك ما تفعله   (   :        نفرتيتى

  ؟  ..    مالك

                         إنت قلتيلى دلوقتى إنى       ..          نفرتيتى     :        إخناتون

   ..                    شخص مليان بالتناقضات

                                 إخناتون إنت أعظم راجـل فـى          :        نفرتيتى

  ؟  ..                      ليه بتقول على نفسك كده   ..       الدنيا



ـ      ..         مش عارف    ..  أل   :        إخناتون   ى               الظـاهر إن

   ..                      سرحت شوية كعادتى دايما

                                     حبيبى أنا كنت با أكلمك عن قلقى          :        نفرتيتى

                                     إنى ما أخلفش ولد يورث الحكم من       

   ..     بعدك 

   ..                               أنا كملت الباقى من خيالى         ..     آه     :        إخناتون

   ..                           فعال خيالى واسع زى ما بيقولو

   ..               مالك يا إخناتون   :        نفرتيتى

   ..         دايخ شوية   :        إخناتون

                ل ليك من سبع                     دى أول مرة تحص      :        نفرتيتى

                                        سنين من يوم مـا جينـا لمـدينتنا         

   "         أخيتاتون "        الجديدة 

               ها أبقى كويس      ..                   ما تشغليش بالك       :        إخناتون

  د   ..        دلوقتى 

    ..                    مش معقول تخبى عليا    :         نفرتيتى 

                          شوية مشاريع فى دمـاغى        ..       أبدا     :         إخناتون 

       ..                                      عايز أحققها النهاردة قبل بكـرة       

                       هنا طيبة ، وهنا     )               يشير للخريطة     ( 



                                     منف وما بين االتنين مـدن وقـرى        

           حلمـى زى      ..                       صغيرة حوالين النيل    

                                       ما بنيت أخيناتون أبنـى غيرهـا ،        

                                حلمى الخضار يوصل لكل حـدود      

       هانعمل    ..                      مصر مش عايز صحرا     

                                       نظام جديد للـرى ، ونظـام جديـد         

                                   لصناعة وتشـكيل المعـادن وكـل       

                  أمـا المثـالين       ..                    الصناعات اليدوية   

          سفة عايز                             والموسيقيين والشعرا والفال  

                                  أخصص ليهم رواتب لكل واحد على      

                   قد موهبته وإنتاجه 

     ...                   موالى نسيت الجيش و    :         نفرتيتى 

                                  قصدك الحرب ووالياتنا فى آسـيا        :           إخناتون

 ..    

      أيوه   :           نفرتيتى

                                  الجيش الزم يبقى قـوى ، ومـن          :           إخناتون

   ..                                      معنى قوته إنه يغزو بالد تانيـة        

                                         جيش مصر للحفـاظ علـى أمـن        



                             مصر ، وأمن وسالمة كـل            وسالمة

                                    بالد المنطقة اللى بيربطها بمصـر      

                  يعـود إخنـاتون      (    ..              عالقات طيبة   

                                    إلنشغاله بالخريطة، تعود نفرتيتـى     

       أمـين    "         تيتـو    "   ل                 لطقوسها، يـدخ  

    ..)   .       الرسائل          حامال بعض  "      القصر

   ..            موالى الملك )    داخال (   :     تيتو

        بصـفتك     ..                   أهال يا تيتـو     )      منتبها (   :        إخناتون

                    ه أحوال الناس فى      إي   ..             أمين قصرى   

  ؟  ..        أخيتاتون

           أخيتـاتون     ..                       فى نعيم يا مـوالى         :     تيتو

   ..                     أعظم وأجمل بالد الدنيا

  ؟  ..                 با أسألك عن الناس   :        إخناتون

                                     الناس بتشكر أياديك الخيـره يـا          :     تيتو

   ..    موالى

                                  مش عارف ليه مـن سـاعة مـا            :        إخناتون

                                         عينتك أمين للقصر يـا تيتـو وأنـا         

    طبق                                  حاسس إنك بتقدملى الحياة على      



                      كل شئ جميل ومفـيش        ..          من فضه   

                   أى مشاكل من اى نوع

                                   وهو ده فعال إللـى حاصـل يـا            :      تيتو 

   ..    موالى

  ؟  ..              طيب إيه الجديد   :        إخناتون

                                  رسائل من ممالك خيتا وميتـانى         :     تيتو

                                      ومن زعيم قبائل الخابيرو بيبشـروا      

                                   جاللتك إنهـم اسـتطاعوا تأديـب       

   ..                          الخارجين على ملكك يا موالى 

            ..                              نى الرسايل أقراهـا بنفسـى        إدي   :        إخناتون

                          الكهنة واصلين لكل شـئ       )        لنفسـه  (

                    أحيانا بقيت أشـك       ..              حتى رسايلى   

                                     فى نفسى ، يمكن أكون شغال معاهم       

    ..                   وأنا مش واخد بالى 

            أنـا هـا       ..                 ليه يا موالى    )    بخوف (   :     تيتو

               أقراها لجاللتك 

                 يأخذ الرسائل ،     (    ..      هاتها   ..       شكرا     :        إخناتون

       شــياء                         يقرأهــا يالحــظ بعــض األ



                              إيه الشخبطات الموجوده        ..)       الغريبة

            ؟ فيه كالم     ..                         فى الرسايل دى يا تيتو    

                             ممسوح وحروف ناقصة وحـروف     

                ثم إن الرسايل      ..                    تانية مش موجوده    

                                   دى من أمراء مصر فى آسيا مـش        

    ..                      من ممالك خيتا وميتانى

ــوالى    :     تيتو ــا م ــوط ي ــس    ..                     مظب      ب

   ..            المضمون واحد

          مضامين                بس متناقض مع     ..       واحد     :        إخناتون

     تيتو   ..                        الرسايل اللى جت قبل كده

   ..             أمرك يا موالى    :      تيتو 

            هــا أشــوف    ..                 ســيبنى دلــوقتى   :        إخناتون

        ينحنـى      .. (                      الموضوع ده بنفسـى     

                                      تيتو، يخرج ، يدور إخناتون بقلـق       

       تخفــت    ..                       واضــح داخــل المكــان

                        تفتح غرفة علوية فـى        ..         اإلضاءة  

                                     الجدار األمامى، تقتطع فتحتها جزءا     

                    وجزءا آخر مـن                     من رمز آتون ،   



                                     خريطة مصر ، يظهر بالغرفة تيتـو       

    ..)               ومعه أحد الحراس

                                   إنت إستعجلت ما كانش الزم تديله         :       الحارس

   ..                  الرسايل دى دلوقتى 

   ..            اللى حصل بقى   ..          ما أعرفش    :     تيتو

                            دى أول غلطة تعملها فى حياتك   :         الحارس

  ؟  ..                تفتكر شك فى حاجة   :     تيتو

        النـوع                      إخناتون ذكائه من       ..     أكيد   :       الحارس

   ..     الحاد

  ؟  ..                  يعنى ممكن يعمل أيه   :     تيتو

                  بـس الزم نعمـل        ..            ما أعرفش      :       الحارس

   ..         احتياطنا 

                              قبــل اإلحتياطــات نكتــب األول    :     تيتو

   ..                     رسالة عاجلة لملك خيتا

                                                      تغلق الغرفة، إخناتون ما زال يدور داخل المكـان          ( 

    ..)               بمفرده يدخل نخت

   ..                     طاب مساؤك أيها الملك    :    نخت



   ..                       مرحبا بعودتك سـالما      ..      نخت     :        إخناتون

  "   تى "                 ؟ وأمى الملكة      ..                طيبه عاملة إيه  

    ..              إحكيلى يا نخت

    لكن    ..       بخير    "   تى "                 الملكة المعظمة      :    نخت

                                   األحوال فى طيبـه مـش مطمأنـه        

   ..     إطالقا

  ؟  ..       حصل إيه   :        إخناتون

                                    كهنة آمون وأتباعهم قاموا بثورات        :    نخت

                                      كثيرة للتخلص من ديانة آتون لغاية      

   )      يتوقف (   ..   ما

   ..             ؟ قول يا وزير   ..    إيه   ..         لغاية ما   :       خناتون إ

   ..                 هدموا معبدين آلتون   :    نخت

                     زى ما يكون كنت      )           ماسكا رأسه   (    :        إخناتون

                                 حاســس ، النهايــة بتقــرب منــى 

   ..                            ومحاوالتى للبعد عنها مش نافعة

                                بتاح موس مش ظاهر فى الصورة         :    نخت

                                       مع إنه هوه اللـى بـيخطط وبيعـد         

  .  .                                    الكهنة والشعب للقيـام بـالثورات     



                                   تعرف معسكرات تدريب الكهنة اللى     

  ؟   ..                           كانت فى عصر بناية األهرامات

   ..         سمعت عنها   :        إخناتون

                               بتاح موس عامل معسكرات زيها        :    نخت

                                      بالظبط ويمكن أشد وطـأة منهـا ،        

                                       الناس فى طيبة إما كهنـة أو فـى         

                                     معسكرات تدريب الكهنـة أو عبيـد       

                                         بيطولوا اللقمـة الناشـفة بالعافيـة       

                 كلوها من غيـر                       وبيرضوا بيها وبيا  

      غموس 

                          مش عارف إزاى أخلـى       )     منفعال (   :        إخناتون

            با احس فى     ..                        الناس تثور على الكهنة   

                                      لحظات إنهم إتعودوا على العبوديـة      

    على    ..                   على صكوك الغفران    ..     والذل

                                        تقديم القرابين لمجرد إنهـم لبسـوا       

                   إمتـى هـايفكروا       ..               جالبية جديـدة  

                       حاسس إنى عجزت وخايف       ..     بعقل



        صـارخا   (       شئ                      ال أموت وينطفى كل   

   ..           سمنخ كارع )       بالنداء

   ..                 تحت أمرك ياموالى )    داخال (   :          سمنخ كارع

     يعنى    ..                          سمنخ إنت أخويا الصغير       :        إخناتون

    أنا    ..                             مش هتجاملنى وال تضحك عليا    

  ؟  ..         صح وال غلط

             الناس هيـة      ..                إنت صح ياموالى     :          سمنخ كارع

                                   إللى إتعودت على الزيف والكـدب      

                                  والتنازل وصعب يتعودوا بسـهولة     

   ..         غير كده   على

                          سمنخ ممكن تشاركنى حكم مصر   :        إخناتون

   ..        موالى أنا   :          سمنخ كارع

                                   ما تقولش حاجة يا سـمنخ إنـت           :        إخناتون

                                      أخويا وخطيب بنتى وبعـد يـوم أو        

   ..                       اتنين هتبقى ملك من بعدى

                     لك طول العمر يا موالى   :          سمنخ كارع

           موالى الملك  )     داخال (   :        حور محب

   ..              خير يا حور محب   :        إخناتون



                                    رسالة هامة موقعة من ثالثة أمراء         :      محب   حور

               مصريين فى آسيا

              إقراها يا حور   :        إخناتون

                                     بعد التحية والسالم ، موالنا ملـك         :     )    يقرأ (         حور محب

                                     مصر العظيم منذ مات الملك الراحل      

                                         أمنحتب الثالث لم نر أية نيـة فـى         

                                    توسيع مملكة مصر العظمى ، فقـط       

                                      هو هذا الجيش الذى أرسلته لقتـال       

                                  الخابيرو ، ونحـن إذ نهنـئكم             قبال  

                                   بنصره عليها نرجو مـن جاللـتكم       

          ينتهى من   (   ..                       إرسال داخل الواليات    

   ..                     موالى البد من التحرك  )       القراءة

     .. :                   أى تحرك يا حور محب   :           إخناتون

                                 التحرك إلخماد ثورات التحرر فى       :           حور محب

    ..                       الواليات المتحدة بآسيا 

                     عودة أمراء مصر من                            طلبت منك قبل كده       )     بهدوء (         إخناتون

                                            أسيا من كل الواليات الى حصل فيها ثورات تحرر 



                      لكن بعض منهم رفـض        ..      حصل    :           حور محب

                                      العودة وقرر أن يقاتل حتى المـوت       

 ..    

                       ؟ يقاتل شعب واليتـه       ..            يقاتل مين     :     )     صارخا (         إخناتون

                                     عشان عايز يتحرر من حكمه ، اللى       

                                      بيقرر قرار زى ده يبقى بيجنى على       

    ..           شعب واليته           نفسه وعلى 

                                  مالى همه بيحـاربوا مـن أجـل          :           حور محب

     مصر 

                               مصر هيه مصر معروفة بحدودها       :           إخناتون

                                   السياسية ، مصر مش مـن حقهـا        

                                       تمتلك دول آسيا وال أى دولـة فـى         

                                         الدنيا من حقها تمتلك أى دولة تانية       

                                الجيش المصرى اللـى أرسـلته         .. 

                                     آلسيا كانت مهمتـه محـددة وهيـه        

                   سيا فى حربها مع                      الوقوف مع دول آ   

                                      قبائل الخابيرو المرتزقة وتم النصر     

                                    وبالرغم من كده لسة فيه دول من          .. 



                                      آسيا عـايزة تتحـرر مـن الحكـم         

                                    المصرى وأنا موافق على كـده ألن       

         ده حقها 

                                  كالم غريب يا موالى اللـى بـا           :          حور محب

                 اسمحلى إنت كده      ..                 اسمعه منك ده    

                                      بتهد مملكة مصر العظمى اللى بناها      

   .                      بتعب السنين الطوال       أجدادك

     أيام    ..                             نحسبها بالعقل يا حور محب       :        إخناتون

                                 إحتالل الهكسـوس لمصـر تقـدر       

   ..                        توصفلى وقتها حال شعب مصر

   ..        أسوأ حال   :        حور محب

                                  ولما جـه الملـك أحمـس األول           :        إخناتون

                               وحارب وطرد الهكسوس، مش كان     

                                بيحارب من أجـل حـق شـرعى        

                بيحـارب عشـان      ..              وسياسى ودينى 

                  ألن مصر كان الزم       ..  ر        يحرر مص 

                     كل شعب تحت اإلحتالل       ..        هاتتحرر

   ..                                 الزم هاييجى عليه يوم ويتحـرر     



       وواليات    ..                          واليات آسيا لشعب آسيا     

                                مصر لشعب مصر ومـن حـق أى        

                                       شعب إنه يختار الحاكم بتاعـه مـن        

                          عشان كـده الزم واليـات         ..     والده

   دا    ..            دا السـالم     ..                 آسيا ترجع آلسيا  

        ليهم                                 الحق والعدل اللى وهبت حياتى    

                           عشــــان كــــده طالبــــت 

                        أمرتك بإرسـال حملـة       ..        باإلنسحاب

                                   لتأمين عودة أمراء مصر وعائالتهم     

   ..                 مصر عندى حلـم      ..          بدون حرب 

                                    مصر عندى مهما بلغـت قوتهـا ال        

   ..                                         يمكن تفكر أبدا إنها تحتل بلد تانية      

                                   اإلحتالل سياسة الهمج والمحتـالين     

                                 ومصر عمرها ما كانت وال هتكون      

            خل مرى رع     يد    .. (                 همجية أو محتالة  

  )     وبيك 

   ..                       موالى الملك فيه أمر خطير   :       مرى رع



                                  كل األيام إتملت أمـور خطيـرة          :        إخناتون

   ..   قول   ..         يامرى رع

                                      فيه إيد خفية بتحاول تهدم مدينـة          :       مرى رع

                                 أخيتــاتون المعابــد والبيــوت   

   ..       واألراضى

                                   التماثيل والمسالت وأعمدة المعابد       :    بيك

                                     بيدمروها بطريقة ما ينفعش معاهـا      

                          بيحرقـوا الحاجـة األول        ..   الج   الع

                                      وبعدين بيرشوا عليها المية فبتتكسر     

   ..              لفتافيت صغيره 

   ..                     الكهنة وصلوا أخيتاتون   :        إخناتون

                                    موالى فيه ناس بتقول إن العمليات         :    بيك

                                     اإلرهابية دى مش بهدف تدمير ديانة      

                             بيقولوا إنها بسبب الصـمت        ..     آتون

                                 عن إرسال الجيوش آلسيا للحـرب      

   صر              من أجل مملكة م

                                 أرجوك يا موالى إسمحلى بالمسير        :        حور محب

                                    أنا جهزت حملة من ميت ألف جندى       



                                     مشحونة كلها بالحماس لرد اعتبـار      

   ..   مصر

   ..                       تانى بتقولوا الحـرب      ..      الحرب   :        إخناتون

  !  ؟  ..                                 إنتوا عارفين يعنى ايـه حـرب      

                                    يعنى الميت ألف جندى دول يرجعوا      

                                خمسين ألف على أفضل األحـوال      

             أسرة هاتعيش                         يعنى فيه خمسين ألف     

      إيـه     ..                               فى حـزن لفقـد أبناءهـا        

                                     المكاسب اللى ممكن نحققهـا بعـد       

   ..                       موت خمسين ألف جندى مصرى

      واليات    ..                    موالى الحرب هاترجع     :        حور محب

                                    تونيب ، غزة ، أورشليم ، عسقالن       

                                 أيالون ، صدى ، الكش تحت حكم         / 

    ..     مصر 

                                  السبب الوحيد اللى يخلينى أرضى        :        إخناتون

                 لمصـر هـوه                       بضم الواليـات دى   

    . .                الوحده مش الحرب 

      الحرب   :        حور محب



      السالم  )      صارخا (   :        إخناتون

       تخفـت     ..                                        يدور اإلثنـان بعنـف حـول بعضـهما         ( 

                                               يجمد المشهد بال صوت أو حركة، تفتح غرفـة            ..       اإلضاءة

   ..                                                           الحائط يظهر تيتو مع الحارس وهما يكتبان بعض الرسائل        

     ..)                           يدخل عليهمابتاح موس متخفيا

  ! ؟  ..   مين   :     تيتو

    ..          أقف مكانك  )            شاهرا خنجره (   :       الحارس

ــو   :         بتاح موس ــا   ..       تيت ــن     .. (     أن ــف ع             يكش

  )      شخصيته

                                 سيدى الكاهن األعظم بتاح مـوس         :     تيتو

                                 إزاى تخاطر بنفسك وتيجى لغاية        .. 

   ..   هنا

                                ما تخافش إخناتون بيضعف كـل         :         بتاح موس

        ما عدش     ..                         شوية قدام ثورات الشعب   

                     وبعدين أنـا ليـا        ..                يتخاف منه قوى  

   ..       ى القصر      ناسى ف

     وإزى    ..                            طبعا أيها الكاهن األعظم        :     تيتو

  ؟  ..              األحوال فى طيبة



                                    ما تفرقش كتير عن هنـا النـاس           :         بتاح موس

                                كلها دمها فاير من عمايل إخناتون

                                 ما دمت شرفت القصـر الملكـى          :     تيتو

                                      بنفسك يبقى الزم أرتبلك زى ما كنا       

                                     متفقين مواعيد مـع سـمنخ كـارع        

       لكن                   أنا حاولت معاهم     ..          وحور محب 

   ..                             ما كنتش قادر أقنعهم بشئ لوحدى

           المهم هوه     ..                    مش مهم سمنخ كارع      :         بتاح موس

   ..      حورمحب

   ..   نفذ  )       للحارس   ..(    أمرك   :     تيتو

    ..)           يخرج الحارس (    حاال    :       الحارس

                                سالمى بيوصل لملـك خيتـا وال          :         بتاح موس

   ..              بتنساه كالعادة

                  وليك هنا مجموعة     ..           بيوصل طبعا    :     تيتو

   ..                كبيرة من الرسايل

                    المهم إن كل حاجة       ..              خليها لبعدين    :      موس    بتاح

  . .                       ماشية زى ما إحنا عايزين

  )                            يدخل حور محب، يتخفى بتاح موس  (  



                                   الحارس بلغنى إن أمـين القصـر          :        حور محب

   ..      عاوزنى

                      بس مش أنـا اللـى         ..         دا صحيح    :     تيتو

      عايزك

  ؟  ..   مين   :        حور محب

  )              يكشف عن شخصيته   ..(   أنا   :         بتاح موس

   ..         بتاح موس              الكاهن األكبر    :        حور محب

   ..           بشحمه ولحمه   :         بتاح موس

                          إنت شغال لحسـاب مـين         ..     تيتو   :        حور محب

  ؟   ..       بالظبط

                                     تيتو وأنا وكلنا شـغالين لحسـاب          :         بتاح موس

    مصر

   ..         مصر بتضيع   ..    مصر   :        حور محب

                               وهــوه ده اللــى جيــت عشــانه    :         بتاح موس

                        حور محب أنا مش قادر        ..         النهارده

                                     أقف قدام رغبات الشعب فى أستعادة      

   ..               يات مصر فى آسيا  وال

  ! ؟   ..                          تقصد إيه يا كاهننا األعظم    :        حور محب



                                  أنا بـتكلم عـن سـمعة مصـر            :         بتاح موس

                           أنا مش بتكلم بصفتي رجل        ..        وهيبتها

                              بأتكلم بصفتي فرد من أبناء        ..       دين أل 

                           حور محب لو إختلفت مـع         ..    مصر

                                      كل الدنيا ممكن تختلف مـع واحـد        

  ؟  ..         بيحيب مصر

   .. أل   :       حورمحب

                                  نا عارف إنك بتعشق حاجة اسمها       أ   :         بتاح موس

                          عشان كده الزم تحدد حاال        ..    مصر

       لمصـر     ..                          إنت والئك لمين بالظبط     

  ؟   ..          ولال للملك

   ..            لمصر والملك    :       حورمحب

                                    ولو األثنين هايتعارضوا ها يبقـى         :         بتاح موس

  ؟  ..         والئك لمين

         مصر طبعا   :        حور محب

                     حط ايدك فى ايـدى        ..             يبقى إتفقنا    :         بتاح موس

                      مع بعض ازاى نحـول                   وخلينا نفكر   



      يبتسم  (   ..                        والئنا لمصر لشكل عملى   

  )                           الكاهن األكبر ابتسامة ماكرة 

                                  سؤال بيفرض نفسه عليـا كتيـر          :        حور محب

                           إنت ليه ما بتفكرش       )          لبتاح موس  (

   ..        تحكم مصر

                   يمكن النى مـا      )               بابتسامة ماكرة  (   :         بتاح موس

               ويمكـن إلنـى       ..                بحبش السياسـة  

                                      إتعودت أحكم من بعيد وأنا مـدارى       

                              أصــلى مــا بحــبش األضــواء   ..

                        مش ها تحط إيدك فـى         ..           والمنظرة  

           إيدى بقى ؟

                                                       مترددا يمد حور محب يده ليد الكاهن األكبر الـذى           ( 

                                     تغلق الغرفة تدريجيا بينما تعـود         ..                          تعاوده ابتسامته الماكرة  

                             إخناتون يقف بجوار النافذة       ..                            اإلضاءة على خشبة المسرح     

                  لمحتشـده أمـام                                         نسمع أصوات هتافات جماهير الشعب ا        .. 

    ..)                                         يهم إخناتون بفتح النافذه يمنعه نخت بالقوة   ..      القصر

             الزم أواجـه     )                   وهو يفتح النافذة   (   :        إخناتون

   ..     الشعب



      أرجوك   ..           أل يا موالى    :    نخت

                                   دا شعبى يا حور محب وما فـيش           :        إخناتون

                                       أى قوة تقدر تمنعنـى مـن الكـالم         

   ..    معاه

                                 بس مش فى الحالة دى يا مـوالى         :    نخت

                            يرة وما عندهاش إسـتعداد              الناس ثا 

                             تسمع وال تفهم أى حاجة دلوقتى 

                           كل اللى شاغل دماغها الحرب    :      بيك

    ..)            يدخل حور محب (  ؟   ..     الحرب   :        إخناتون

                 عندى رأى ياموالى    :         مرى رع

   ..             قول يا مرى رع   :         إخناتون 

                                ممكن حور محب بصـفته قائـد          :       مرى رع

                                     الجيوش هوه اللـى يطلـع للنـاس        

                  وافقـت علـى                         ويقولهم إن جاللتك    

   ..                                 إرسال كتايـب الجـيش للحـرب      

ــتص غضــبهم   ــدر نم ــده نق                                وبك

   ..       ونهديهم

   ..                          الرأى ده فيه شئ من الحيلة    :        إخناتون



                                     وأنا موافق عليه ومسـتعد أنفـذه          :        حور محب

                         بس تصوروا معايا غضـب        ..    حاال

                                     الشعب هيكون شكله إيه لما يعـرف       

  ؟  ..               إننا بنضحك عليه

                        أكيد ها يكون أشد وأعنف    :      نخت

                                 والشعب لما بيغضـب مفـيش أى          :   ك   بي

   ..                       قوة فى الدنيا تقدر عليه

                       والزم ينفــذ مشــيئته  )         بإنكســار (   :        إخناتون

    حتى    ..                        حتى لو كانت غلط       )     منفعال (

    أنا    ..            هايتهانوا    ..                       لو كانوا  هايموتوا     

             حـور محـب       ..                   الزم أخرج لهـم     

      يهــم   (    ..                       أرجــوك مــا تمنعنــيش

                                   الخروج تدخل إمراة عجوز تسـتند      

     ..)   ها             على عصا فى يد

   ..          إخناتون    )                  تنادى بصوت واهن   (   :    تاى

   ..       ملك مصر

  ؟  ..       إنت مين   :        إخناتون



                                    كل السنين اللى شايالها فوق كتفى         :    تاى

  ؟  ..                           ديه مش قادره تقولك أنا مين 

   ..    إنت   ..                      الصوت مش غريب عليا      :        إخناتون

  ؟  ..                إنت جايه من طيبه

   ..                             أنا أول واحده شالتك على كتفها   :    تاى

               الجـده تـاى       ..      تـاى      )     صارخا (   :        إخناتون

              وحشانى قـوى     )                يحتضنها فى حب   (

  ؟  ..                    أمى ما جتش معاكى ليه

  )                               ترمى برأسها على كتفه وتبكى     (   :     تاى 

     " ..  تى "       الملكة 

    أنا    ..              إوعى تقولى      ..       أل    )      مقاطعا (   :        إخناتون

         إتفقنـا     ..                            وهية ما إتفقناش على كده    

                                     إنها هاتجينى أخيتاتون وها تعـيش      

             آخر زيـارة     ..                      معاي هنا فى القصر     

  )    بيكى (   ..               يها قالتلى كده ل

                 إنت ملـك والزم       ..               كلنا ها نموت     :    تاى

    ..                       تقاوم حزنك أكتر من كده



            أنا أتعـس      ..               أنا مش ملك       ..      ملك     :        إخناتون

               ليه كده يـا       ..                    إنسان فى شعب مصر   

                               إنتى وعدتينى ولـال الوفـاء         ..    أمى

     ..                          بالوعد بقى شئ صعب األيام دى

  )                            تتعالى هتافات الرفض من الشعب  ( 

                أحمد آتون إنى      ..                  إخناتون يا ولدى     :    تاى

                                عشت وشفتك ملـك علـى عـرش        

   ..   مصر

      حـور     ..       آتـون    ..      حرب     ..    ملك   :        إخناتون

ــرع رى    ..       محــب     ..      نخــت   ..          م

   ..       نفرتيتى  )      صارخا (        نفرتيتى 

  ؟  ..    مالك   ..           إخناتون  )     داخله (   :        نفرتيتى

   ..                         أمى ماتت يا نفرتيتـى       ..      آمى     :        إخناتون

         تتعـالى     ..                 يبكيان معا     ،  )       تحتضنه (

      الناس   )      منفعال (   ..              الجماهير        أصوات

   )       صـارخا  (   ..                       دى مش ها تسكت أبدأ    

                                     مبروك يا كبير كهنة آمون مبـروك       

                                    يا بتاح موس عرفت تكسب الجولـة       



                                عرفت ازاى تملى دماغ النـاس         .. 

             عرفـت إزاى      ..                    بالخداع والكـدب    

   ..                         تطلعنى أنا اللى اخون مصر 

                        ممكن أخرج للناس يا موالى   :        حور محب

       يفـتح   (                  اللى ها أخـرج          أنا     ..    أل     :        إخناتون

            يقـف فـى       ..                      الشباك بقوة غريبـة   

  )            مواجهة الشعب

   ..     الحرب  ..     الحرب  ..     الحرب :      الشعب

             إسـمعونى    )                  صارخا بكل قوتـه    (   :        إخناتون

   ..                           إنتوا بتطلبوا بـالحرب        ..       أرجوكم

        الحـرب     ..                         أى حرب إنتوا عايزينها   

        الحـرب     ..                          اللى جوه ولال اللى بره    

                                      من أجل إحتالل المزيد من بالد آسيا       

                                اللى بتسـموه إمبراطوريـة          عشان

                                   مصر العظمى التى ال تغيب عنهـا       

                                   الشمس ولال الحرب اللى جوه مـع       

                                    كهنة آمون حرب النور والخفـافيش      

      أنـا     ..                             أنا مش ها أتكلم عن آتون        .. 



                                       ها أتكلم عن العقل اللى متشال فوق       

              كل بيت فـى       ..                     كتاف كل واحد فيكم   

                                  مصر موجـود منـه جنـدى فـى         

   دى   .  .                   والحرب ملهاش كبير     ..      الجيش

                دمار بيسرى فى      ..       خراب     ..      موت  

             اللى يلزمنا    ..                    العصب زى السرطان    

                               حرب إصالح لألوضاع الفاسدة فى     

ــوين   ــرب  وتك ــش ح ــر م                             مص

                               إمبراطوريــات واحــتالل واليــات 

                   أنا ضـد الحـرب        ..                جديدة من آسيا  

                                        اللى من النوع ده لكنى على استعداد       

                                     لدفع آخر نقطة فى دمى للدفاع عن       

        رها ما                     با أكررها مصر عم      ..    مصر

                                    كانت وال هتكون ليها الحـق فـى        

      أنـا     ..                               واليات آسيا اللـى احتلتهـا     

   ..                                   عارف أد إيـه الحـرب بشـعة         

                                      مخيفة لكن أبقى خاين لو سـبت أى        

                                      حد مهما كانت قوته يحتل شبر واحد       



                               من أرض مصر وعشان كده طلبت      

                                     من حور محب تأمين عودة أمرائنـا       

                                    من آسيا وتكوين جيش لتأمين حدود      

     مصر 

   ..     الحرب   ..     لحرب ا   :        الشعب

         حـور    )                      يلتفت لحور محب فجأة    (   :        إخناتون

                                   محب إنت شفت بتاح موس النهارده      

..   

      إنـت     ..      ليه    ..      إزاى     ..       أنا  )     يرتبك (   :        حور محب

  ؟  ..             ليه بتقول كده

   ..         أنا بأمرك   ..              حور محب إنطق    :        إخناتون

   ..        أصله كان   :        حور محب

                 أنا كنت عـارف       ..      كفاية  )       مقاطعا (   :        إخناتون

                     وإن الموت كمان ها       ..              إنه ها ييجى  

                           أصلهم االتنين حاجة واحده       ..     ييجى

       ينفـذ      .. (                       مرى رع إقفل الشـباك       .. 

     تخفت    ..              تبتعد األصوات    ..        مرى رع 

                         تفتح غرفة الجدار يظهر       ..         اإلضاءة  



         الحـارس     ..                       تيتو وهو يكتب رسالة   

    ..)                  يقف على باب الغرفة

                                  موالى المعظم ملك مملكـة خيتـا         :     تيتو

         الوقت    ..                           العظمى بعد التحية والسالم   

   ..          الملـك      ..                    مهيئ لغـزو مصـر    

                          والكهنة فى خالفات دائمة      ..      والشعب

   وال    ..                           ال تضيعوا هذه الفرصـة         .. 

                                    داعى ألن أذكركم بمكافـأتكم لـى       

                                  عندما تستولون على مصـر بـأن       

                 مـرة أخـرى ال        ..                 أصبح حاكما لها  

          ينتهى من    (    ..                    تضيعوا هذه الفرصة  

        يلفهـا     ..           يختمهـا      ..               كتابة الرسالة 

   )                  ولهـا للحـارس                     بخيط محكم، ينا  

                                  الرسالة دى الزم توصـل بأقصـى       

                          ومن غير بتاح موس مـا         ..     سرعة

       مفهوم    ..           يأخد باله 

     إظالم    ..         يضحكان      .. (           طبعا مفهوم    :       الحارس

                               تعود اإلضاءة مرة أخرى علـى         .. 



                   إخنـاتون يعـانى       ..             خشبة المسرح 

   )   ..                              دوارا شديدا يستند على نفرتيتى 

      كـان    "     تـى  "                         آخر كالم قالته الملكة      :      تاى

                            بتقولك هيه فخـورة بيـك         ..      عنك  

                          فــ حضـنها                          وكان نفسها تاخـدك     

                   وبتقولك إنهـا     )              تحتضن إخناتون   ( 

                     وميته وهيه راضـية       ..           بتحبك قوى 

   ..                         وقالتلى كمان إنها مستنياك   ..     عنك 

   ..                         وقولتيلها إنى مش ها أتأخر   :        إخناتون

  ؟  ..             ليه بتقول كده   ..        إخناتون   :        نفرتيتى

     ..          هم فا أشهد   آلل   ..               اللهم قد بلغت    :        إخناتون

       يظهـر     ..                        تخفت اإلضاءة تدريجيا       ..              يتجمد المشهد  ( 

   ..                              يظهر الحكيم بمالبسه البيضاء      ..                            المشهد التالى كأنه حلم     

                                   فقط إخناتون الذى يتحرك ، تفتح         ..                           الجميع يقفون كالتماثيل    

               يسـمع طـوال       ..                                           الحائط ، يظهر بداخلها بتاح موس وتيتو      

                  عـابين، أصـوات                                             المشهد مزيجا من صوت الناى، فحيح الث      

    ..)                           الشعب ، أصوات غناء العصافير

       تعالى    :         الحكيم



   ..           محتاجلك قوى   :        إخناتون

                   إنت عملت اللى عليك   :        الحكيم 

              الكهنة همـه      ..                   أنا ما خنتش مصر      :        إخناتون

     ...      اللى 

    ..              هون على نفسك   )       مقاطعا (   :        الحكيم 

               أكيد هتالقـوه      ..                  إوزنوا قلبى حتى     :        إخناتون

    ..   ق                فى وزن عالمة الح

       ناولنى  )               ضاحكا فى سخرية (   :         بتاح موس

   ..      إتفضل   )             يناوله برديه (   :     تيتو

                                  قررنا نحن بتاح موس كبير كهنة         :          بتاح موس 

                                    آمون تدمير كل المنشآت األتونيـه      

                                         التى أقامها ذلك الملك المارق الفاجر      

   ..                      المسمى بأمنحوتب الرابع

   ..              طب تعالى معايا   :       الحكيم

  ؟  ..   فين   :        إخناتون

   ..                                  على الشط التانى مـن الحيـاة         :         الحكيم

   ..                       الشط اللى ما فيهوش كهنة



                                  وهذه المنشأت تتضمن معابد اإلله        :         بتاح موس

   ..                                    آتون فى كل أنحاء مصر وآسـيا        

                                    وتتضمن أيضـا مدينـة أخيتـاتون       

   ..        بالكامل 

      خايف    :        إخناتون

   ..                  سمى باسم اإلله وخطى   :       الحكيم

  )          يخرجان معا  (    ..          بسم اإلله    :        إخناتون

                                  كما قررنا عودة طيبـه عاصـمة          :   وس      بتاح م

                                   لمصر كما كانـت ومحـو أسـماء        

                                     وألقاب اإلله آتون وأسماء وألقـاب      

                                     الفاسد إخناتون مـن علـى جميـع        

                  من هذه اللحظـة       ..                  المعابد والمقابر 

                                 ستنعم مصر  باإلستقرار فـى ظـل     

   ..               ديانة اإللة آمون

        إخناتون   )                       تبحث فى وجوه الجميع    (   :        نفرتيتى

          إخنـاتون    )      صارخة (   ؟    ..            فين إخناتون 

..   



                                    الملكة إنجنت هيـه كمـان ولـال           :        حور محب

  ؟  ..   إيه

                                     آه صحيح إخناتون إيه اللى بتنادى         :        مرى رع 

     .. !     عليه 

                                     هيه مش عارفه إنـه أتقتـل مـن            :     بيك 

     .. !     زمان 

                                       إتقتل إيه يا راجل أنا سمعت إنـه           :     نخت 

   ..              مات على فرشته 

                                  طب لو مات زى ما أنت بتقـول           :       مرى رع

                    ر تقـوللى جثتـه                        على فرشته  تقـد    

  ؟  ..           إندفنت فين 

    ..        مش عارف   ..     فين    ..     فين    :    نخت

                                خالص يبقى رمى نفسه فى النيل         :         مرى رع

   ..         ومات غريق

                            ؟ يعنى ممكن يرجع للحياة       ..       إيه ده    :      بيك

   ..               تانى زى أوزوريس

   ..    يمكن   :    نخت

  ؟  ..        يمكن أيه   :         مرى رع



                                تكون روحه ساكنة فى شجرة من         :    بيك

        وبكـده     ..                            الشجر اللى على النيـل      

   ..                   ممكن يظهر فىأى وقت 

  ؟  ..              بس يا ترى إمتى   :    نخت

  ؟   ..                           ؟ إنتوا بتخرفوا ولال إيه      ..      إمتى     :          حور محب

        دا مات      !..                           هوه إيه اللى يرجع تانى    

                     يالال أخرجوا قـدامى      ..            وشبع موت   

  ؟  ..              نشوف ورانا إيه

                                تبقى نفرتيتـى تـدور نفرتيتـى       ..            يخرج الجيمع  ( 

         تتعـالى    ..              ى إخنـاتون                                        كالمجنونة داخل المكان وهى تنـاد     

                              مختلطـة بأصـوات متداخلـة         ..                        ضحكات بتاح موس وتيتو   

                                                                للمعادل ، آالت هدم المعابد ، طبول الحـرب ، السـيوف ،             

        .... )   و     ...          الصراخ ، 

 

 ..)إظالم تدريجى(
 

  




